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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 02 

(Từ 09/01/2023 đến 13/01/2023) 

 

STT Nội dung công việc 

Chuyên 

viên/Lãnh đạo 

thực hiện 

Lãnh đạo/Thủ trưởng 

vụ, đơn vị phụ trách 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Ghi 

chú 

1 

Hoàn thiện trình Chính phủ Kế hoạch triển khai 

thực hiện kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân 

tộc của Quốc hội. 

Chuyên viên chính  

Phan Lạc Tuấn 

Vụ trưởng Hoàng Đức 

Thành; Phó Vụ trưởng 

Chử Văn Thung 

 
Kế 

hoạch 
 

2 

Thực hiện hệ thống hoá toàn bộ các văn bản, 

chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số đang còn hiệu lực 

Chuyên viên  

Phan Lạc Tuấn  

Phó Vụ trưởng 

 Chử Văn Thung 
 Báo cáo  

3 

Tổng hợp việc tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban 

Dân tộc của các Bộ, ngành, địa phương 

Chuyên viên Phan 

Lạc Tuấn 

Phó Vụ trưởng  

Phan Hồng Thuỷ 
 Báo cáo  

4 

Tổng hợp đối tượng và chính sách sử dụng 

người biết tiếng DTTS, người có uy tín trong 

cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức 

sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng DTTS 

tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

Chuyên viên chính 

Trần Đăng Tiến 

Vụ trưởng Hoàng Đức 

Thành 
 Báo cáo  

5 Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2022 thuộc nội dung số 2, Tiểu 
Các chuyên viên - Vụ trưởng     



2 

 

dự án 1, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai 

đoạn đoạn I: từ năm 2021 – 2025 

- Các PVT 

6 Công tác văn thư và xây dựng báo cáo tuần 
Chuyên viên chính  

Vừ Bá Thông 

Phó Vụ trưởng Chử Văn 

Thung 

Các ngày 

trong tuần 
Báo cáo  

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm ( để b/c); 

- Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ( để b/c); 

- VPUB, TTTT; 

- Công chức Vụ Pháp chế (t/h); 

- Lưu: PC. 

 

VỤ TRƯỞNG 

 

( Đã ký) 

 

Hoàng Đức Thành 

 


