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CỦA LÃNH ĐẠO VỤ ĐỊA PHƯƠNG I 

 
THỜI GIAN LÃNH ĐẠO VỤ, 

ĐƠN VỊ 
NỘI DUNG THÀNH PHẦN 

THAM DỰ 
ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

6/9 

 Vụ trưởng  

Nguyễn Quang 

Đức 

- Chỉ đạo điều hành công việc của Vụ; 

- Chỉ đạo tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự và 

KHXH vùng DTTS;  

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của BCĐ 

phòng chống covid-19 của cơ quan; 

- Nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1;  

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 Tại cơ quan 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng 

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn 2050; 

- Nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1; 

- Đốc thúc các Bộ, ngành  và địa phương báo cáo Khảo 

sát, đánh giá TNCV các DTTS chưa gửi báo cáo về 

UBDT; 

- Xây dựng mẫu biểu điều tra khảo sát TNCV; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Báo cáo tình hình dịch covid-19 trên địa bàn 24 tỉnh 

miền núi phía Bắc; 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn 2050; 

- Nghiên cứu văn bản xây dựng hướng dẫn thực hiện tiểu 

DA 9.1; 

- Chỉ đạo việc rà soát về  các quy chế, quy định do Vụ 

ĐPI chủ trì ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 

 Làm việc online 



Thứ 3 

7/9 

 Vụ trưởng  

Nguyễn Quang 

Đức 

- Chỉ đạo điều hành công việc của Vụ; 

- Chỉ đạo tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự và 

KHXH vùng DTTS;  

- Thực hiện các nhiệm vụ là được phân công của BCĐ 

phòng chống covid-19 của cơ quan; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1;  

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1; 

- Đốc thúc các Bộ, ngành  và địa phương báo cáo Khảo 

sát, đánh giá TNCV các DTTS chưa gửi báo cáo về 

UBDT; 

- Xây dựng mẫu biểu điều tra khảo sát TNCV; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Báo cáo tình hình dịch covid-19 trên địa bàn 24 tỉnh 

miền núi phía Bắc; 

- Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn 2050; 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Nghiên cứu văn bản của các Bộ ngành xây dựng hướng 

dẫn thực hiện tiểu DA 9.1; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

 Làm việc online 

Thứ 4 

8/9 

 Vụ trưởng  

Nguyễn Quang 

Đức 

- Chỉ đạo điều hành công việc của Vụ; 

- Chỉ đạo tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự và 

KHXH vùng DTTS;  

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của BCĐ 

phòng chống covid-19 của cơ quan; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1 

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1; 

- Đốc thúc các Bộ, ngành  và địa phương báo cáo Khảo 

sát, đánh giá TNCV các DTTS chưa gửi báo cáo về 

UBDT; 

- Xây dựng mẫu biểu điều tra khảo sát TNCV; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Báo cáo tình hình dịch covid-19 trên địa bàn 24 tỉnh 

miền núi phía Bắc; 

- Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng 

 Làm việc online 



Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn 2050; 

- Theo dõi tình hình địa bàn;  

- Nghiên cứu về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

Chương trình MTQG 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

Thứ 5 

9/9 

 Vụ trưởng  

Nguyễn Quang 

Đức 

- Chỉ đạo điều hành  công việc của Vụ; 

- Chỉ đạo tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự và 

KHXH vùng DTTS;  

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của BCĐ 

phòng chống covid-19 của cơ quan; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1;  

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1; 

- Đốc thúc các Bộ, ngành  và địa phương báo cáo Khảo 

sát, đánh giá TNCV các DTTS chưa gửi báo cáo về 

UBDT; 

- Xây dựng mẫu biểu điều tra khảo sát TNCV; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Báo cáo tình hình dịch covid-19 trên địa bàn 24 tỉnh 

miền núi phía Bắc; 

- Theo dõi tình hình địa bàn;  

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tuần 37 của Vụ Địa phương 

I; 

- Tham gia góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

 Làm việc online  

Thứ 6 

10/9 

 Vụ trưởng  

Nguyễn Quang 

Đức 

- Chỉ đạo điều hành chung công việc của Vụ; 

- Chỉ đạo tổng hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự và 

KHXH vùng DTTS;  

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của BCĐ 

phòng chống covid-19 của cơ quan; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 Làm việc tại cơ 

quan 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch vùng 

Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn 2050; 

- XD hướng dẫn thực hiện tiểu DA 9.1; 

 Làm việc online 



- Đốc thúc các Bộ, ngành  và địa phương báo cáo Khảo 

sát, đánh giá TNCV các DTTS chưa gửi báo cáo về 

UBDT; 

- Xây dựng mẫu biểu điều tra khảo sát TNCV; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

 - Báo cáo tình hình dịch covid-19 trên địa bàn 24 tỉnh 

miền núi phía Bắc; 

- Theo dõi tình hình địa bàn;  

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản QPPL liên quan tới 

công tác dân tộc do Vụ ĐPI chủ trì từ tháng 5/2020; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được phân công; 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 Làm việc online 
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