
ỦY BAN DÂN TỘC 

BQLDA ĐẦU TƯ CNXD 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 

(Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 3/9/2021) 

 

THỜI 

GIAN 
LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ NỘI DUNG 

THÀNH PHẦN 

THAM DỰ 
ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

Ngày 

30/8 

Giám đốc Đặng Hà Lự 

- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý; 

- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học 

viện Dân tộc; 

- Hoàn thiện kế hoạch, tiến độ chi tiết giai đoạn chuẩn bị 

đầu tư; 

- Làm việc với Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng; 

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Uỷ ban giao   

349 Đội Cấn 
Phó Giám đốc Trương Anh Tuấn Thực hiện các công việc do Giám đốc giao 

  

Phó Giám đốc Lê Mạnh Dương 

Chuẩn bị nội dung về công tác bàn giao công việc giữa 

Học viện Dân tộc và Ban quản lý dự án đầu tư chuyên 

ngành xây dựng 

Thực hiện các công tác liên quan do Giám đốc giao  

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Viên 

Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây 

dựng Trụ sở UBDT số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do 

Giám đốc giao   

Thứ 3 

Ngày 

31/8 

Giám đốc Đặng Hà Lự 

- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý 

- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học 

viện Dân tộc; 

- Hoàn thiện và trình Vụ tổ chức cán bộ về Đề án sửa đổi 

bổ sung chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của 

BQL giai đoạn 2021 -2025; 

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Uỷ ban giao   

349 Đội Cấn 



 

Phó Giám đốc Lê Mạnh Dương 

Chuẩn bị nội dung về công tác bàn giao công việc giữa 

Học viện Dân tộc và Ban quản lý dự án đầu tư chuyên 

ngành xây dựng 

Thực hiện các công tác liên quan do Giám đốc giao   

Phó Giám đốc Trương Anh Tuấn Thực hiện các công việc do Giám đốc giao  

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Viên 

Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây 

dựng Trụ sở UBDT số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do 

Giám đốc giao   

Thứ 4 

Ngày 

1/9 

Giám đốc Đặng Hà Lự 

- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý 

- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học 

viện Dân tộc; 

- Tiếp nhận và chủ trì nghiên cứu hồ sơ nhà thầu thực 

hiện gói thầu đưa mốc giới ra thực địa;  

- Xem xét, quyết định phương án chỉ thầu rút gọn gói 

thầu lập tọa độ và đưa mốc giới 13,5h đất ra thực địa; 

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Uỷ ban giao   

349 Đội Cấn 

Phó Giám đốc Lê Mạnh Dương 

Chuẩn bị nội dung về công tác bàn giao công việc giữa 

Học viện Dân tộc và Ban quản lý dự án đầu tư chuyên 

ngành xây dựng 

Thực hiện các công tác liên quan do Giám đốc giao 
  

Phó Giám đốc Trương Anh Tuấn Thực hiện các công việc do Giám đốc giao 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Viên 

Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây 

dựng Trụ sở UBDT số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 

Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do 

Giám đốc giao 

  



Thứ 5 

Ngày 

2/9 

Giám đốc Đặng Hà Lự 

- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý; 

- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học 

viện Dân tộc; 

- Thương thảo và ký quyết định chỉ thầu rút gọn gói thầu 

lập tọa độ và đưa mốc giới ra thực địa; 

- Xem xét ký hợp đồng gói thầu thầu lập tọa độ và đưa 

mốc giới ra thực địa; 

- Tiếp nhận và chủ trì xem xét hồ sơ năng lực nhà thầu 

gói thầu lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư;  

- Duyệt và ký báo cáo tuần theo quy định 

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Uỷ ban giao   

349 Đội Cấn 

Nghỉ Quốc khánh mùng 2/9  

Thứ 6 

Ngày 

3/9 

Giám đốc Đặng Hà Lự 

- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý; 

- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học 

viện Dân tộc; 

- Tiếp nhận và chủ trì nghiên cứu hồ sơ nhà thầu thực 

hiện gói thầu Lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án HVDT;  

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Uỷ ban giao 

  

  

  

349 Đội Cấn 

Nghỉ Quốc khánh mùng 2/9 

 

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

- TT, PCN Lê Sơn Hải (để b/c); 

- VPUB; 

- Lưu: BQLDA 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đặng Hà Lự 

 

 


