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                                                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43                                                                                              

                  ( Từ 25/10  đến  29/10) 

 

Thời gian   Lãnh đạo thực hiện Nội dung công việc Thành phần tham gia Địa điểm 

Tất cả các 

ngày trong 

tuần 

Đ/c Hoàng Đức Thành, Vụ 

trưởng 

- Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

 

Toàn thể công chức của Vụ 

 

Làm việc tại cơ 

quan  

Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Đôn đốc, tổng hợp việc kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về thực hiện 

chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số  

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Hoàng Thị Hà 

- Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

định số 05/2011/NĐ-CP của các Bộ, ngành và địa 

phương 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Chử Văn Thung, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Theo dõi nội dung xây dựng báo cáo tuần 

Chuyên viên: 

- Lưu Thị Mai Hương 

Làm việc tại cơ 

quan 

ỦY BAN DÂN TỘC 

VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                               Hà Nội, ngày 17  tháng 10 năm 2021 
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Thứ 2 

25/10 

Đ/c Hoàng Đức Thành, Vụ 

trưởng 

- Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

- Báo cáo tình hình thực hiện CTCT năm 2021 và 

đăng ký CTCT năm 2022; 

- Góp ý Dự thảo Báo cáo công tác dân tộc tháng 10 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của Ủy 

ban Dân tộc  

- Họp về công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh 

tra Chính phủ 

Toàn thể công chức của Vụ 

- Chuyên viên: Nguyễn Văn 

Giang 

Làm việc tại cơ 

quan  

Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

 

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Hoàng Thị Hà 

- Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Chử Văn Thung, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

Chuyên viên: 

- Lưu Thị Mai Hương 

Làm việc tại cơ 

quan 

 

 

 

 

Thứ 3 

26/10 

Đ/c Hoàng Đức Thành, Vụ 

trưởng 

- Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

- Dự công bố Quyết định thanh tra của Đoàn Thanh 

tra Chính phủ 

Toàn thể công chức của Vụ 

 

Làm việc tại cơ 

quan  

Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Góp ý Báo cáo tình hình thực hiện CSDT tại tỉnh 

Khánh Hòa từ năm 2010-2020 dự kiến CSDT đến 

năm 2030 

Chuyên viên: 

- Đỗ Thanh Hằng 

- Hoàng Thị Hà 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ 

quan 
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Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Chử Văn Thung, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Góp ý Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo 

nội bộ của Ủy ban Dân tộc 

- Góp ý kiến  và đề xuất danh mục các nhiệm vụ, dự 

án trong Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 

của UBDT giai đoạn 2021-2025 

Chuyên viên: 

- Lưu Thị Mai Hương 

- Trần Đăng Tiến 

Làm việc tại cơ 

quan 

 

 

 

 

 

Thứ 4 

27/10 

Đ/c Hoàng Đức Thành, Vụ 

trưởng 

- Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

- Dự Chương trình thành lập CLB thể thao của 

UBDT 

Toàn thể công chức của Vụ 

 

Làm việc tại cơ 

quan  

Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

 

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Hoàng Thị Hà 

- Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Chử Văn Thung, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Thực hiện gửi văn bản kiểm tra theo thẩm 

quyền với văn bản QPPL có nội dung liên quan 

đến lĩnh vực truyền thông 

Chuyên viên: 

- Lưu Thị Mai Hương 

Làm việc tại cơ 

quan 
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Thứ 5 

28/10 

Đ/c Hoàng Đức Thành, Vụ 

trưởng 

- Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

 

Toàn thể công chức của Vụ 

 

Làm việc tại cơ 

quan  

Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Đề xuất theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm liên ngành năm 2022 

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Hoàng Thị Hà 

- Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Chử Văn Thung, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Xây dựng báo cáo tuần 

Chuyên viên: 

- Lưu Thị Mai Hương 

Làm việc tại cơ 

quan 

 

 

 

 

 

Thứ 6 

29/10 

Đ/c Hoàng Đức Thành, Vụ 

trưởng 

- Chỉ đạo chung công việc của Vụ 

 

Toàn thể công chức của Vụ 

 

Làm việc tại cơ 

quan  

Đ/c Phan Hồng Thủy, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

 

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Hoàng Thị Hà 

- Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

-  

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Nguyễn Văn Giang 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Chử Văn Thung, Phó Vụ 

trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

-  

Chuyên viên: 

- Lưu Thị Mai Hương 

Làm việc tại cơ 

quan 
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