
                                 ỦY BAN DÂN TỘC       

            VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐỊA PHƯƠNG         CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 07  

   

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 06 

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 

16/02/2023   

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 tuần, 

Tháng, quý, 6 tháng, 

năm và báo cáo đột 

xuất 

3 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 

tuần 07 

-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 06 của 

Vụ: PVT Tào Việt 

Thắng; các bộ phận 

PVT Ma Thế Luận 

9/2/2023 Báo cáo Tuần 

06/ 2023 Hà Nội, Đắk 

Lắk gửi báo cáo bộ 

phận Cần Thơ trước 

12h ngày 9/2/2023) 

 

 

PVT Ma Thế Luận 16/02/2023 Báo cáo Tuần 07 / 

2023 

 

4 Thực hiện nhiệm vụ của BCĐ phòng 

chống covid-19 của cơ quan 

PVT Phạm Thị Thúy 

Hà ; CV Lương Quang Vinh 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Các ngày trong 

tuần 

Báo cáo  



5 Tổ chức triển khai công tác năm 2023 

theo Quyết định số 35/QĐ-UBDT 

ngày 25/01/2023 của 03 bộ phận 

 

Lãnh đạo và chuyên 

viên Vụ 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Các ngày trong 

tuần 

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 chuyên 

viên Vụ 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Các ngày trong 

tuần 

Kế hoạch  

7 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 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Trong tháng 02 

 

 

Kế hoạch  

8 Triển khai kế hoạch 03 đơn vị thực 

hiện theo Nghị định mới xây dựng 

Quy chế làm việc 

 

Lãnh đạo và chuyên 

viên Vụ 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Trong tháng 02 Báo cáo  

9 Tiến hành công tác thanh toán các 

Hội thảo, hội nghị, các chuyến công 

tác còn tồn đọng 

Các PVT,  CC được 

phân công 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Trong tháng 02   

10 Tiếp công dân và phối hợp xử lý các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) 

Các PVT và chuyên viên 

của Bộ phận Cần Thơ và 

Đắk Lắk 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

Nếu phát sinh   

11 Chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi 

làm việc với các Bộ, ngành về tháo gỡ 

khó khăn của Tiểu Dự án 1, Dự án 9  

Lãnh đạo Vụ và các 

Công chức có liên quan 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

 

13/02/2023   

12 Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và dự 

toán kinh phí “Tổ chức họp mặt nhân 

dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

của đồng bào Khmer Nam Bộ”, trình 

Lãnh đạo Ủy ban. 

Lãnh đạo và chuyên viên 

bộ phận Cần Thơ 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

 

Trong tuần   

13 Hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến Lãnh 

đạo Ủy ban về Kế hoạch Đoàn công tác 

của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc làm việc 

với Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, 

ký chương trình phối hợp công tác và 

khảo sát nắm tình hình vùng dân tộc 

thiểu số, tôn giáo, vùng biến giới giáp 

với nước bạn Campuchia 

Lãnh đạo và chuyên viên 

bộ phận Cần Thơ 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

 

Trong tuần   

14 Phối hợp báo cáo kết quả thực 

hiện Luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong năm 2022 

Lãnh đạo và chuyên viên 

của 03 bộ phận 

Phó Vụ trưởng 

Ma Thế Luận 

 

Trong tuần   

  



  

  

 


