
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 

LÃNH ĐẠO VỤ TUYÊN TRUYỀN TỪ NGÀY 24/10 -28/10/2022 

 

THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ NỘI DUNG 
 

ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

Sáng  

Hoàng Thị Lề Họp giao ban tuần 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) 

- Hoàn thiện nội dung kịch bản  02 bộ phim truyền thông 

CTMTQG. 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề Hội ý lãnh đạo Vụ 

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 Chỉ đạo hoàn thiện Đề án cấp ấn phẩm báo 

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 
- Họp nhóm về Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Quyết 

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

Chiều 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo các nội dung Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

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. 

 

Thứ 4 Sáng 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo nội dung Thông tin đối ngoai thuộc CTMT  

Ngô Quang Hải Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC tại tỉnh  Đắk Lắk 

Trần Tuấn Anh 

- Tham mưu trình lãnh đạo Uỷ ban Quyết định phê duyệt kịch 

bản Phim Tài liệu “Đồng bào các dân tộc thiểu số học tập và 

làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”. 

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



mưu triển khai Kế hoạch thực hiện CTPH năm 2022 

- Phối hợp với Ban Thư ký Biên tập Đài VTV tham mưu thực 

hiện Kế hoạch thực hiện CTPH năm 2022 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo nội dung thực hiện Nghị Quyết 16 

Ngô Quang Hải Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC tại tỉnh  Đắk Lắk 

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 5 

Sáng 

Hoàng Thị Lề Họp nhóm thực hiện Đề án báo chí 

Ngô Quang Hải Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC tại tỉnh  Đắk Lắk 

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 

- Chỉnh sửa nội dung thực hiện Kế hoạch chi tiết 02 bộ phim 

truyền thông CTMTQG. 

- 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 
Chỉ đạo thực hiện mội dung Tuyên truyền phổ biến GD PL 

thuộc CTMT. 

Ngô Quang Hải Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC tại tỉnh  Đắk Lắk 

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 6 

Sáng 

Hoàng Thị Lề 
Chỉ đạo thực hiện mội dung Tuyên truyền phổ biến GD PL 

thuộc CTMT. 

Ngô Quang Hải Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC tại tỉnh  Đắk Lắk 

Trần Tuấn Anh 

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

1719/QĐ-TTg. 

 

Chiều 

Hoàng Thị Lề Chỉ đạo nội dung thực hiện Nghị Quyết 16 

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  

- Điểm báo tuần 43 

Ngô Quang Hải Tham gia Đoàn kiểm tra CCHC tại tỉnh  Đắk Lắk 
 

 


