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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 52 

 

 
STT Nội dung công việc Chuyên viên/lãnh đạo 

thực hiện 

Lãnh đạo/Thủ 

trưởng vụ, đơn vị 

phụ trách 

Thời gian 

hoàn thành 

Yêu cầu 

kết quả/ 

Sản phẩm 

Ghi chú 

1 Tổng hợp ý kiến của Ban Cán sự 

Đảng, Lãnh đạo UBDT về hồ sơ dự 

thảo Chiến lược công tác dân tộc 

giai đoạn 2021-2030 để hoàn thiện 

hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Thế Hoàng Nguyễn Mạnh Huấn Tháng 

12.2021 

Tờ trình, 

Quyết định 

 

2 Tổng hợp, cung cấp tài liệu phục vụ 

công tác thanh tra việc chấp hành 

chính sách pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí trong 

quản lý tài chính, tài sản và một số 

chương trình dự án của UBDT giai 

đoạn 2016-2020 

Các chuyên viên theo 

lĩnh vực phụ trách 

Trương Thị Bích 

Hạnh 

Tháng 11, 

12/2021 

Hồ sơ tài 

liệu 

 

3 Nhập file dữ liệu điện tử số liệu chi 

tiết quyết toán theo mục lục NSNN 

vào địa chỉ tqtns@mof.gov.vn 

Nguyễn Thị Ngọc Lan Trương Thị Bích 

Hạnh 

Tháng 

12/2021 

Cập nhật dữ 

liệu 

 

4 Công văn gửi các đơn vị báo, tạp 

chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc kiểm tra quyết toán năm 2021 

Nguyễn Thị Đức Hạnh Trương Thị Bích 

Hạnh 

24/12/2021 Công văn  

5 Công văn gửi Văn phòng Ủy ban và 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBDT 

v/v báo cáo kết quả thực hiện sửa 

đổi Quy chế chi tiêu nội bộ theo 

kiến nghị của KTNN năm 2019 

Nguyễn Thị Đức Hạnh Trương Thị Bích 

Hạnh 

24/12/2021 Công văn  



6 Dự kiến làm việc với các vụ, đơn vị 

của UBDT về kế hoạch công tác của 

UBDT năm 2022, dự kiến phương án 

phân bổ NSNN năm 2022. 

Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Mạnh Huấn Tháng 

12/2021 

Báo cáo 

Quyết định 

 

7 Tổng hợp, rà soát nhiệm vụ của các 

vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đưa 

vào kế hoạch, dự toán năm 2022 

Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Mạnh Huấn Tháng 

12/2021 

Công văn 

Quyết định 

 

8 Tổng hợp đề xuất điều chỉnh kế 

hoạch công tác năm 2021 của các Vụ, 

đơn vị 

Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Mạnh Huấn Tháng 

12/2021 

Công văn 

Quyết định 

 

9 Đối chiếu, xác nhận dữ liệu chuyển 

đổi trên hệ thống Phần mềm quản 

lý tài sản công và Kho cơ sở dữ liệu 

về tài sản công 

Nguyễn Thị Ngọc Lan Trương Thị Bích 

Hạnh 

22/12/2021 Phiếu xác 

nhận 

 

10 Báo cáo gửi Bộ KH&ĐT tình hình vận 

động quản lý và sử dụng vốn ODA và 

vốn ưu đãi năm 2021 

Đỗ Hữu Đán Nguyễn Mạnh Huấn 24/12/2021 Báo cáo  

11 Tham dự Hội nghị Giới thiệu cơ chế, 

chính sách chuyển đơn vị sự nghiệp 

công lập thành công ty cổ phần 

 Trương Thị Bích 

Hạnh 

23/12/2021   

12 Góp ý văn bản của vụ, đơn vị trực 

thuộc UBDT; góp ý văn bản của 

các Bộ, ngành; các nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng, 

nhiệm vụ đột xuất Lãnh đạo Ủy ban 

giao trong tuần 

Theo phân công của 

Lãnh đạo vụ 

Nguyễn Mạnh Huấn Trong tuần Công văn, 

Báo cáo 

 

13 Báo cáo tuần 52, tổng hợp chương 

trình công tác tuần 52 của Vụ 

Nguyễn Thị Ngọc Lan, 

Vũ Minh Trang 

Trương Thị Bích 

Hạnh 

Thứ 5, thứ 6 

hàng tuần 

Báo cáo  

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c); 

- VPUB, TTTT; 

- Lưu: KHTC 

                                              KT.VỤ TRƯỞNG 

                                              PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

                                         (đã ký) 

 

                                                Trương Thị Bích Hạnh 



 


