ỦY BAN DÂN TỘC
VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2022
CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 34.2022
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Nội dung công việc
Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của UBDT
đưa vào Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết số 10/NQ CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
ban hành Chiến lược công tác dân
tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2045.
Kế hoạch thực hiện Chiến lược thống
kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
2045 của UBDT
Công văn gửi Bộ Tài chính báo cáo
kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý và
tình hình triển khai thực hiện phương
án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt
Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến về
dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017
của Chính phủ
Công văn gửi UBND tỉnh Yên Bái
góp ý kiến tham gia đối với dự thảo
Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Công văn gửi Bộ KH&ĐT về việc rà
soát, đề xuất lộ trình thực hiện các
mục tiêu phát triển bền vững đến năm
2030

Chuyên viên/lãnh đạo
thực hiện

Lãnh đạo/Thủ
trƣởng vụ, đơn vị
phụ trách

Thời gian
hoàn thành

Yêu cầu
kết quả/
Sản phẩm

Nguyễn Thế Hoàng

Nguyễn Mạnh Huấn

Tháng 9/2022

Quyết định

Vũ Hoàng Anh

Nguyễn Mạnh Huấn

30/8/2022

Kế hoạch

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trương Thị Bích Hạnh

05/9/2022

Công văn

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trương Thị Bích Hạnh

31/8/2022

Công văn

Trần Duy Phương

Trương Thị Bích Hạnh

26/8/2022

Công văn

Đỗ Hữu Đán

Nguyễn Mạnh Huấn

05/9/2022

Công văn

Ghi chú
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Công văn gửi Trung tâm Phát triển và
hội nhập góp ý kết quả chấm điểm
chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ
quan Trung ương (MOBI) năm 2021
Công văn gửi UBND tỉnh Hải
Dương góp ý kiến vào dự thảo Quy
hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050
Công văn gửi Bộ KH&ĐT về việc
chuẩn bị Báo cáo phục vụ Tổ công
tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải
ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Công văn gửi Bộ Nội vụ góp ý kiến
dự thảo Thông tư ban hành hệ thống
chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực Nội
vụ và phân công thu thập, tổng hợp
các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc
ngành, lĩnh vực Nội vụ
Công văn gửi UBND tỉnh Điện Biên
tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quy
hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định phê duyệt dự toán kinh
phí xây dựng Đề án “Nghiên cứu đổi
mới nội dung, hình thức cung cấp
thông tin cho phù hợp với điều kiện
đặc thù của vùng đồng bào
DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn
theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày
09/01/2019 của TTCP giai đoạn
2022-2025”
Công văn gửi HVDT góp ý kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc
CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội
vùng đồng bào DTTS&MN giai
đoạn 2021-2025.

Nguyễn Thu Hường

Trương Thị Bích Hạnh

31/8/2022

Công văn

Trần Duy Phương

Trương Thị Bích Hạnh

05/9/2022

Công văn

Trịnh Anh Đức

Nguyễn Mạnh Huấn

20/8/2022

Công văn

Vũ Hoàng Anh

Nguyễn Mạnh Huấn

09/9/2022

Công văn

Trần Duy Phương

Trương Thị Bích Hạnh

09/9/2022

Công văn

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Đinh Thanh Huyền

Quyết định

Mao Tiết Hiếu

Trương Thị Bích Hạnh

Công văn
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Công văn gửi Thanh tra Uỷ ban góp
ý Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm
2023 của Thanh tra Ủy ban.
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
Báo cáo tuần, tổng hợp chương
trình công tác tuần tiếp theo của Vụ

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

Nguyễn Thu Hường

Đinh Thanh Huyền

Công văn

Theo phân công của
Lãnh đạo vụ

Nguyễn Mạnh Huấn

Trong tuần

Công văn,
Báo cáo

Nguyễn Thị Ngọc Lan,
Vũ Minh Trang

Trương Thị Bích
Hạnh

Thứ 5, thứ 6
hàng tuần

Báo cáo

KT.VỤ TRƢỞNG
PHÓ VỤ TRƢỞNG
(đã ký)
Trƣơng Thị Bích Hạnh

