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THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ NỘI DUNG 
 

ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

Sáng  

Hoàng Thị Lề Hội Ý Lãnh đạo vụ 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 

- Rà soát nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 

1719/QĐ-TTg. 

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

số 571/QĐ-UBDT ngày 07/9/2021) 

 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch năm 2022 

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 

- 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 Dự họp sơ kết 9 tháng năm 2022 

Ngô Quang Hải 
Dự họp sơ kết 9 tháng năm 2022 

 



Trần Tuấn Anh 
Dự họp sơ kết 9 tháng năm 2022 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo trển khai Chương trình MTQG 

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 

- 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. 

 

Từ ngày 

12 đến 

ngày 21 

tháng 10 

 

 

Hoàng Thị Lề 

Khảo sát xây dựng Đề án “Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình 

thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng 

đồng bào DTTS&MN, vùng ĐBKK theo Quyết định 45/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2019 của Thủ tướng CP” giai đoạn 2022-2025 

Đi công tác địa phương (Hai tỉnh: 

Kiên Giang và Trà Vinh) 

Từ ngày 

12 đến 

ngày 18 

tháng 10 

 

Ngô Quang Hải 

Khảo sát xây dựng Đề án “Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình 

thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng 

đồng bào DTTS&MN, vùng ĐBKK theo Quyết định 45/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2019 của Thủ tướng CP” giai đoạn 2022-2025 

Đi công tác địa phương ( Hai tỉnh 

Bình Thuận và Khánh Hòa) 

 

 

 

 



 

Từ ngày 

12 đến 

ngày 21 

tháng 10 

 

Trần Tuấn Anh 

Khảo sát xây dựng Đề án “Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình 

thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng 

đồng bào DTTS&MN, vùng ĐBKK theo Quyết định 45/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2019 của Thủ tướng CP” giai đoạn 2022-2025  

Đi công tác địa phương  (hai tỉnh  

Đắk Nông, Kon Tum). 


