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Thời gian Lãnh đạo đơn vị Nội dung Thành phần  Địa điểm 

Thứ 2 - ngày 30/8 

Đ/c Nguyễn Đình Vượng 

Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

 

 Làm việc tại cơ 

quan 

Đ/c Trần Phi Trường 

Thực hiện nghiên cứu hồ sơ Đoàn 

thanh tra tại tỉnh Yên Bái và Công 

ty Phát hành báo chí Trung ương; 

thực hiện các hiệm vụ khác do 

Chánh Thanh tra giao.  

Đoàn Thanh tra và 

công chức thanh 

tra được giao 

nhiệm vụ. 

Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

Thực hiện nghiên cứu hồ sơ Đoàn 

thanh tra tại Báo Thiếu niên tiền 

phong và Nhi đồng; thực hiện các 

nhiệm vụ khác do Chánh Thanh 

tra giao.  

Đoàn Thanh tra và 

công chức thanh 

tra được giao 

nhiệm vụ. 

Làm việc 

online tại nhà 

Thứ 3 - ngày 31/8 

Đ/c Nguyễn Đình Vượng 

Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

 

 Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Trần Phi Trường 

Thực hiện nghiên cứu hồ sơ Đoàn 

thanh tra tại tỉnh Yên Bái và Công 

ty Phát hành báo chí Trung ương; 

thực hiện các hiệm vụ khác do 

Chánh Thanh tra giao. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức thanh 

tra được giao 

nhiệm vụ. 

Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

Thực hiện nghiên cứu hồ sơ  Đoàn 

thanh tra tại Báo Thiếu niên tiền 

phong và Nhi đồng; thực hiện các 

Đoàn Thanh tra và 

công chức thanh 

tra được giao 

Làm việc 

online tại nhà 



nhiệm vụ khác do Chánh Thanh 

tra giao.  

nhiệm vụ. 

Thứ 4 - ngày 01/9 

Đ/c Nguyễn Đình Vượng 

Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

 

 Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Trần Phi Trường 

Thực hiện nghiên cứu hồ sơ Đoàn 

thanh tra tại tỉnh Yên Bái và Công 

ty Phát hành báo chí Trung ương; 

thực hiện các hiệm vụ khác do 

Chánh Thanh tra giao. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức thanh 

tra được giao 

nhiệm vụ. 

Làm việc 

online tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

Thực hiện nghiên cứu hồ sơ   

Đoàn thanh tra tại Báo Thiếu niên 

tiền phong và Nhi đồng; thực hiện 

các nhiệm vụ khác do Chánh 

Thanh tra giao.  

Đoàn Thanh tra và 

công chức thanh 

tra được giao 

nhiệm vụ. 

Làm việc 

online tại nhà 

Thứ 5 - ngày 02/9 

 

Nghỉ lễ 

  

   

   

   

Thứ 6 - ngày 03/9 

 

Nghỉ lễ 

  

   

   

 


