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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 48.2022 

 

 

STT Nội dung công việc 
Chuyên viên/lãnh đạo 

thực hiện 

Lãnh đạo/Thủ 

trưởng vụ, đơn vị 

phụ trách 

Thời gian 

hoàn thành 

Yêu cầu 

kết quả/ 

Sản phẩm 

Ghi chú 

1 

Công văn gửi Bộ Tài chính báo cáo 

tình hình thực hiện, tổng hợp kết 

quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán 

nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư 

công nguồn NSNN 

Trịnh Anh Đức Đinh Thanh Huyền 30/11/2022 Công văn 

 

2 

Công văn gửi UBND tỉnh Bình 

Định góp ý về dự thảo Quy hoạch 

tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 27/11/2022 Công văn 

 

3 

Góp ý về dự thảo Thông tư quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, 

kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quy định của Bộ Tài 

chính 

Chuyên viên được phân 

công 

Trương Thị Bích 

Hạnh 

30/11/2022 

Công văn 

 

4 

Góp ý kiến dự thảo nghị định quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác nhà, đất không sử dụng vào 

mục đích để ở giao cho Tổ chức có 

chức năng quản lý, kinh doanh nhà 

địa phương quản lý. 

Chuyên viên được phân 

công 

Trương Thị Bích 

Hạnh 

5/12/2022 

Công văn 

 

5 
Tổ chức Đoàn công tác đi kiểm tra 

hiện trạng nhà, đất của UBDT tại 
Nguyễn Thị Ngọc Lan Trương Thị Bích Hạnh 

Tháng 

11/2022 
Công văn 

 



TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

6 

Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến 

về dự thảo Nghị định của Chính phủ 

quy định trình tự, thủ tục xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 

xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân 

Nguyễn Thị Ngọc Lan Trương Thị Bích Hạnh 30/11/2022 Công văn 

 

7 

Công văn gửi Bộ KH&ĐT tham gia 

ý kiến thẩm định với quy hoạch tỉnh 

Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 10/12/2022 Công văn 

 

8 

Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến 

Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm 

định giá khoản nợ tín dụng 

Chuyên viên được phân 

công 
Trương Thị Bích Hạnh 17/12/2022 Công văn 

 

9 

Công văn gửi Bộ KH&ĐT tham gia ý 

kiến đối với dự thảo Tờ trình, Nghị 

định về chuyển đổi công ty nhà nước 

được thành lập và hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp nhà nước thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên tổ chức và hoạt động theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp 

Vũ Thành Lê Trương Thị Bích Hạnh 29/11/2022 Công văn 

 

10 

Công văn gửi Bộ Tài chính góp ý dự 

thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 

của Bộ Tài chính 

Nguyễn Đức Hạnh Trương Thị Bích Hạnh 14/01/2023 Công văn 

 

11 

 Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến về 

dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính 

quy định chế độ tài chính trong hoạt 

động đấu giá tài sản (thay thế Thông 

tư số 48/2017/TT-BTC) 

Nguyễn Thị Ngọc Lan Trương Thị Bích Hạnh 05/12/2022 Công văn 

 



12 

Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

187/2016/TT-BTC và Thông tư số 

108/2017/TT-BTC 

Vũ Hoàng Anh Nguyễn Mạnh Huấn 14/12/2022 Công văn 

 

13 

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 

 

14 
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 TRƯỞNG 

                                              PHÓ VỤ TRƯỞNG 

                                          

                                           

                                           (đã ký) 

 

                                                Trương Thị Bích Hạnh 
  
  

 


