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ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

Sáng  

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo hoàn thiện nội dung họp Ban soạn thảo, tổ biên tập đề 

án cấp ấn phẩm báo, tạp chí 
Làm việc tại cơ quan 

 

 
Ngô Quang Hải 

Phối hợp thẩm định dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết 

định 1719/QĐ-TTg (theo nhiệm vụ được phân công) 

 

Trần Tuấn Anh 

- Họp nhóm về Kế hoạch chi tiết Sản xuất các Phim Tài liệu 

tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào 

DTTS&MN, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề 

án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – 

XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề Họp Ban soạn thảo, tổ biên tập đề án cấp ấn phẩm báo, tạp chí 

Ngô Quang Hải 

Phối hợp thẩm định dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết 

định 1719/QĐ-TTg (theo nhiệm vụ được phân công) 

 

 

Trần Tuấn Anh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án điều tra cơ bản (theo QĐ 

số 571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021) 

- Tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS & MN qua tin, bài 

trên báo chí 

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên 

quan 

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định thực 

hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu 

đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc 



thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc 

biệt khó khăn  theo QĐ 45/QĐ-TTg. 

Thứ 3 

 

 

Sáng 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo hoàn thiện nội dung họp với cơ quan truyền thông thực 

hiện công tác tuyên truyền CTMTQG 

Ngô Quang Hải 

Triển khai kế hoạch năm 2022 thực hiện CTPH giữa UBDT và 

VOV giai đoạn 2021-2025; giữa UBDT và BTL BĐBP giai 

đoạn 2022-2025; 

Trần Tuấn Anh 

- Tiếp tục phối hợp với Vụ Dân tộc, Ban Dân vận TW triển 

khai Kế hoạch thực hiện CTPH năm 2022 

- Phối hợp với Vụ Dân tộc, Ban Dân vận TW tham mưu thực 

hiện Kế hoạch thực hiện CTPH năm 2022 

- XD Kế hoạch Sản xuất các Phim Tài liệu tuyên truyền, truyền 

thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN, biên 

giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng 

bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. 

 - Hoàn thiện báo cáo tổng hợp tin bài, về tình hình vùng 

DTTS&MN gửi Vụ Tổng hợp và báo cáo LĐUB 

Chiều 

Hoàng Thị Lề 
Họp với cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền 

CTMTQG 

Ngô Quang Hải 

Triển khai kế hoạch năm 2022 thực hiện CTPH giữa UBDT và 

VOV giai đoạn 2021-2025; giữa UBDT và BTL BĐBP giai 

đoạn 2022-2025; 

Trần Tuấn Anh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án điều tra cơ bản (theo QĐ 

số 571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021)  

- Tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS & MN qua tin, bài 

trên báo chí 

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên 

quan 

 



 

 

 

Thứ 4 

Sáng 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo hoàn thiên Kế hoạch năm 2022 

 

 

Ngô Quang Hải 

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống ma túy, mại 

dâm, HIV/AIDS và buôn bán người năm 2022. Tổng hợp Báo 

cáo tuần 35. 

  

Trần Tuấn Anh 
- Họp nhóm triển khai Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định 1719/QĐ-TTg (theo nhiệm vụ được phân công). 

Chiều 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo hoàn thiên Kế hoạch tuyên truyền Đề án tổng thể, 

CTMTQG 

Ngô Quang Hải 
Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống ma túy, mại 

dâm, HIV/AIDS và buôn bán người năm 2022 

Trần Tuấn Anh 

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án điều tra cơ bản (theo QĐ số 

571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021)  

- Tổng hợp tình hình vùng đồng bào DTTS & MN qua tin, bài 

trên báo chí 

- Dự thảo nội dung thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CTMTQG 

- Điểm tin ngày gửi báo cáo LĐUB và các vụ, đơn vị có liên 

quan 

Thứ 5   
Nghỉ lễ 2/9 

 

Thứ 6    


