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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 51.2022 

 

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 KH&ĐT tham gia 

ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Hà 

Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

Trần Duy Phương Trương Thị Bích Hạnh 18/12/2022 Công văn 

 

2 

Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến về 

dự thảo Thông tư quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định các đồ án quy hoạch 

Vũ Thành Lê Trương Thị Bích Hạnh 30/12/2022 Công văn 

 

3 

Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến 

dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 

số 185/2016/TT-BTC và Thông tư 

số 56/2018/TT-BTC 

Vũ Thành Lê Đinh Thanh Huyền 29/12/2022 Công văn 

 

4 

Công văn gửi Bộ Tài chính về việc 

đánh giá việc triển khai NĐ 

152/2017/NĐ-CP, QĐ 50/2017/QĐ-

TTg 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Trương Thị Bích 

Hạnh 
25/12/2022 Công văn 

 

5 

Công văn gửi Bộ Tài chính ý kiến 

dự thảo Thông tư quy định về phí 

chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O 

Nguyễn Thế Hoàng Nguyễn Mạnh Huấn 01/02/2023 Công văn 

 

6 

Quyết định phê duyệt dự toán kinh 

phí thực hiện Dự án “Truyền thông 

nâng cao nhận thức và thay đổi 

hành vi về bảo vệ môi trường cho 

Vũ Phương Lan Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 



học sinh các trường dân tộc nội trú 

khu vực Tây Bắc” 

7 

Quyết định phê duyệt dự toán kinh 

phí thực hiện Dự án “Khảo sát, 

đánh giá, đề xuất giải pháp và thực 

hiện mô hình bảo vệ môi trường 

trong sản xuất nông nghiệp thông 

qua ứng dụng chuỗi giá trị nông 

nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với 

chế biến sâu, tạo sinh kế bền vứng 

cho đồng bào DTTS” 

Vũ Thành Lê Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

8 

Quyết định phê duyệt dự toán kinh 

phí thực hiện Dự án “Khảo sát, 

đánh giá thực trạng ô nhiễm môi 

trường do rác thải thông thường và 

xây dựng mô hình xử lý rác thải 

sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông 

nghiệp tại vùng DTTS khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long” 

Nguyễn Thị Ngọc Lan Đinh Thanh Huyền  Quyết định 

 

9 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự 

toán kinh phí xuất bản ấn phẩm đặc 

san “Chính sách phát triển vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi” năm 2022 của Tạp chí Dân tộc 

Nguyễn Thị Đức Hạnh 
Trương Thị Bích 

Hạnh 
 Quyết định 

 

10 

Báo cáo gửi Bộ KH&ĐT tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

và tình hình KT-XH tháng 12 và cả 

năm 2022 

Đỗ Hữu Đán Nguyễn Mạnh Huấn 20/12/2022 Báo cáo 

 

11 

Góp ý văn bản của vụ, đơn vị trực 

thuộc UBDT; góp ý văn bản của các 

Bộ, ngành; các nhiệm vụ thường 

Theo phân công của Lãnh 

đạo vụ 
Nguyễn Mạnh Huấn Trong tuần 

Công văn, 

Báo cáo 

 



xuyên theo chức năng, nhiệm vụ đột 

xuất Lãnh đạo Ủy ban giao trong 

tuần 

12 
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 
  
  

 


