
                                 ỦY BAN DÂN TỘC       

            VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐỊA PHƯƠNG         CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 05    

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 Giao ban tuần các bộ phận địa bàn 

triển khai nhiệm vụ tuần thứ 05 

Lãnh đạo, chuyên 

viên các bộ phận 

địa bàn 

Các đc lãnh đạo 

bộ phận địa 

bàn: Ma Thế 

Luận; Điểu 

Mưu; Tào Việt 

Thắng 

 

30/01/2023   

2 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã 

hội, an ninh trật tự an toàn xã hội, 

thực hiện công tác dân tộc, chính 

sách dân tộc trên địa bàn 

-Cv phụ trách địa 

bàn, lĩnh vực 

 

Các đồng chí 

lãnh đạo Vụ 

theo địa bàn 

phân công  

 

Trong tuần Báo cáo -Báo cáo Tháng, 

quý, 6 tháng, năm 

và báo cáo đột xuất 

3 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều 

hành tuần 4-5 / 2023 

-Các lãnh đạo Vụ: 

Luận, Điểu Mưu, 

Thắng, Lự, Hà, An.  

-Các chuyên viên: 

Hờ Bá Hùa (Hà 

Nội);  Cv ... (bộ 

phận địa bàn Đắc 

Lắc); Sơn Thị Ngọc 

Bích, Thạch Thế 

Phong (bộ phận địa 

bàn Cần thơ); Lữ 

Bội Liên (Tp HCM) 

- Cv phụ trách địa 

bàn, lĩnh vực 

- Tổng hợp báo cáo 

tuần 5 của Vụ: 

PVT Tào Việt 

Thắng; các bộ phận 

PVT Ma Thế 

Luận 

2/2/2023 Báo cáo Tuần 5 / 

2023 

 



Hà Nội, Đắk Lắk 

gửi báo cáo bộ 

phận Cần Thơ 

trước 12h ngày 

2/2/2023) 

 

4 Hoàn thiện phân công nhiệm vụ 

năm 2023 Vụ CTDTĐP 

CV Nguyễn Thị 

Xuân Năm tổng 

hợp chung 

PVT Ma Thế 

Luận 

Ngày 2/2/2023 (Các 

bộ phận địa bàn trước  

ngày 31/1/2023) 

Phân công Vụ 

CTDTĐP 

 

5 Kế hoạch chi tiết thực hiện Tiểu dự 

án 9.1 thuộc dự án 9 của CTMTQG 

năm 2022 gửi Vụ KHTC và VPUB 

thẩm định triển khai 

Lãnh đạo và các CV 

được phân công 
PVT Ma Thế 

Luận 

Trong tháng 2/2023 Kế hoạch  

6 Dự thảo kế hoạch triển khai việc theo 

dõi quản lý tiểu DA 9.1 cho các 

chuyên viên quản lý địa bàn 

Lãnh đạo và các CV 

được phân công 
PVT Ma Thế 

Luận 

Trong tuần Kế hoạch  

7 Làm việc với các Vụ của Bộ tài 

chính về xử lý khó khăn, vướng 

mắc tiểu Dự án 9.1 của Dự án 9 - 

CTMTQG 

-PVt Phạm Thị 

Thúy Hà 

- Cv Lê Xuân Trình 

- Cv Nguyễn 

Hoàng 

 

PVt Ma Thế 

Luận 

Trong tuần (theo lịch 

hẹn) 

Báo cáo kết quả  

8 Tiếp công dân và phối hợp xử lý các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) 
-Các lãnh đạo và 

chuyên viên của Bộ 

phận Cần Thơ và Đắk 

Lắk 

PVt Ma Thế 

Luận 

Theo thực tế   

9 Tiếp tục đôn đốc giám sát nhà thầu sửa 

chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc 
-PVT Phạm Thị 

Phước An các Công 

chức có liên quan 

 

PVt Ma Thế 

Luận 

Trong tuần   

10 Dự Hội nghị tổng kết phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

công tác xây dựng cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” 

và đơn vị “Điển hình tiên tiến 

trong phong trào toàn dân phòng 

cháy, chữa cháy” năm 2022; triển 

khai kế hoạch năm 2023. 

 

-PVT Tào Việt Thắng, 

-CV. Thiều Quang 

Trí Hưng 

PVt Ma Thế 

Luận 

1/2/2023   



11 

Lịch làm việc, chương trình công 

tác tuần 6/2023 

-Các lãnh đạo Vụ: 

Luận, Điểu Mưu, 

Thắng, Lự, Hà, An.  

-Các chuyên viên: 

Nguyễn Hoàng 

(tổng hợp chung 

lịch, chương trình 

Vụ CTDTĐP); 

Thạch Thế Phong 

(bộ phận địa bàn 

Cần thơ);  Cv ... (bộ 

phận địa bàn Đắc 

Lắc) 

 

 

PVt Ma Thế 

Luận 

-Thứ 6 hàng tuần -Lịch làm việc, 

chương trình công 

tácVụ CTDTĐP 

 

12 Thực hiện các nhiệm vụ theo Thông 

báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm và chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo UBDT; theo kế hoạch 

thường xuyên 

-Các lãnh đạo Vụ: 

Luận, Điểu Mưu, 

Thắng, Lự, Hà, An.  

- Cv phụ trách địa 

bàn, lĩnh vực 

PV Ma Thế 

Luận 

-Trong tuần -Báo cáo thường 

xuyên, đột xuất 

 

  

  

Ghi chú: Đối với những Vụ, đơn vị có cấp Phòng thì ghi cả chuyên viên và lãnh đạo cấp phòng được giao thực hiện nhiệm vụ; trường hợp công việc 

Thủ trưởng trực tiếp phụ trách và giao thực hiện có cả vụ phó và chuyên viên thì ghi cả vụ phó và chuyên viên cấp phòng (nếu có), chuyên viên vào ô 

“chuyên viên/lãnh đạo thực hiện”./. 


