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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 43.2022 

 

 

STT Nội dung công việc 
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 

Ghi chú 

1 

Công văn gửi Bộ Tài chính về việc đề 

nghị cung cấp thông tin hàng hoá cập nhật 

danh mục hàng hoá trong nước đã sản 

xuất được 

Vũ Thành Lê 
Trương Thị Bích 

Hạnh 
11/11/2022 Công văn 

 

2 

Quyết định phê duyệt dự toán mô hình 

phòng chống bệnh Thalasemia cho 

đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn 

đặc thù năm 2022 thuộc CTMTQG. 

Nguyễn Ngọc Lan Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

3 

Quyết định phê duyệt Dự toán “Xây 

dựng bộ công cụ, tổ chức hoạt động tư 

vấn can thiệp hỗ trợ tâm lý cho các 

DTTS rất ít người nhằm chuyển đổi 

hành vi, hòa nhập xã hội, thay đổi nhận 

thức và phát triển năng lực bản thân.” 

năm 2022 thuộc CTMTQG. 

Vũ Thành Lê Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

4 

Quyết định phê duyệt dự toán mô hình 

cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc 

thiểu số có khó khăn đặc thù thuộc tiểu 

dự án 1 dự án 9 năm 2022 của 

CTMTQG 

Vũ Phương Lan Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

5 

Làm việc với Bộ Tài chính về số liệu 

báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 

của UBDT năm 2021. 

Nguyễn Ngọc Lan Trương Thị Bích Hạnh 
Tháng 

10/2022 

Biên bản, 

Thông báo 

của Bộ TC 

 

6 
Nhập số liệu Báo cáo tài chính vào 

phần mềm Hệ thống báo cáo của Kho 
Nguyễn Ngọc Lan Trương Thị Bích Hạnh 

Tháng 

10/2022 

Cập nhật dữ 

liệu vào 

 



bạc Nhà nước. phần mềm 

7 

Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư liên 

tịch 122/2011 về lập dự toán, sử dụng 

kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm 

tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL 

Vũ Thành Lê 
Trương Thị Bích 

Hạnh 
8/11/2022 Công văn 

 

8 

Công văn gửi Văn phòng Chính 

phủ về báo cáo tình hình thực hiện 

CTCT năm 2022 và đăng ký CTCT 

năm 2023 

Đỗ Hữu Đán Nguyễn Mạnh Huấn 15/11/2022 Công văn 

 

9 

Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý 

dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 

liên tịch 122/2011 về lập dự toán, 

sử dụng kinh phí bảo đảm cho công 

tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa 

văn bản QPPL 

Vũ Thành Lê Đinh Thanh Huyền 18/11/2022 Công văn 

 

10 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2022 thuộc nội dung số 2, TDA 1, 

DA 10 CTMTQG phát triển kinh - 

xã hội vùng đồng bào DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021-2025. 

Vũ Hoàng Anh Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

11 

Quyết định phê duyệt dự toán kinh 

phí tổ chức lớp bồi dưỡng công tác 

văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật 

nhà nước, kỹ năng tham mưu, tổng 

hợp phục vụ sự chỉ đạo điều hành 

của Lãnh đạo Ủy ban và hướng dẫn 

quy trình thủ tục thanh toán qua 

VPUBDT năm 2022. 

Vũ Phương Lan Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

12 

Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

70/2018/NĐ-CP. 

Nguyễn Ngọc Lan Trương Thị Bích Hạnh 30/10/2022 Công văn 

 



13 

Công văn gửi UBND tỉnh Quảng 

Ngãi tham gia ý kiến góp ý dự thảo 

quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 22/10/2022 Công văn    x 

14 

Công văn gửi Bộ KH&ĐT tham gia 

ý kiến góp ý dự thảo quy hoạch tỉnh 

Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 02/11/2022 Công văn 

 

15 

Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý 

kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung Thông tư liên tịch số 

14/2014/TTLT-BTC-BTP 

Mao Tiết Hiếu Đinh Thanh Huyền 31/10/2022 Công văn 

 

16 

Công văn gửi UBND tỉnh Hậu 

Giang xin ý kiến dự thảo quy hoạch 

tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 11/11/2022 Công văn 

 

17 

Công văn gửi Bộ KH&ĐT về việc 

tham gia ý kiến thẩm định với quy 

hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 28/10/2022 Công văn 

 

18 

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 

 

19 
Báo cáo tuần, tổng hợp chương 

trình công tác tuần tiếp theo 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; 

- Vụ trưởng Vụ KH-TC; 

- Lưu: KHTC 

                                              KT.VỤ TRƢỞNG 

                                              PHÓ VỤ TRƢỞNG 

                                          

                                           

                                           (đã ký) 

 

                                                Trƣơng Thị Bích Hạnh 



  
  

 


