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Thứ 2 

27/9 

 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 hoàn thiện 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; 

- Làm việc các địa phương dự án đệm lót sinh học 

(online) 

- Tổng hợp báo cáo khảo sát, đánh giá tiếng nói, chữ viết 

Tày, Thái, Dao; 

- 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 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

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

miền núi phía Bắc; 

- Tổng hợp số liệu về số thôn, số hộ, số khẩu của các 

DTTS được thụ hưởng Tiểu dự án 9.1 trên địa bàn 12 

tỉnh; 

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

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

- Hội ý lãnh đạo Vụ (họp trực tuyến) 

 Làm việc online 

Thứ 3 

28/9 

 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 hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;   

 

 Làm việc online 



Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Làm việc các địa phương dự án đệm lót sinh học 

(online) 

- Tổng hợp báo cáo khảo sát, đánh giá tiếng nói, chữ viết 

Tày, Thái, Dao; 

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

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

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

miền núi phía Bắc; 

- Tổng hợp số liệu về số thôn, số hộ, số khẩu của các 

DTTS được thụ hưởng Tiểu dự án 9.1 trên địa bàn 12 

tỉnh; 

- Tổng hợp những khó khăn vướng mắc của địa phương 

trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc chuẩn 

bị phục vụ cho sơ kết 9 tháng năm 2021; 

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

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

 

 Làm việc tại cơ 

quan 

Thứ 4 

29/9 

 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;  

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

miền núi phía Bắc; 

- Họp Vụ tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, 

triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021 

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của BCĐ 

phòng chống covid-19 của cơ quan; 

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

 

 Làm việc tại cơ 

quan 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Làm việc các địa phương dự án đệm lót sinh học 

(online) 

- Họp Vụ tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, 

triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021 

- Tổng hợp báo cáo khảo sát, đánh giá tiếng nói, chữ viết 

Tày, Thái, Dao; 

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

 Làm việc tại cơ 

quan 



Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

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

miền núi phía Bắc; 

- Họp Vụ tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III, 

triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021. 

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tuần 40 của Vụ Địa phương 

I; 

- Hoàn thiện hồ sơ gửi DA tăng tốc phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào DTTS và Mn; 

- Tổng hợp số liệu về số thôn, số hộ, số khẩu của các 

DTTS được thụ hưởng Tiểu dự án 9.1 trên địa bàn 12 

tỉnh; 

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

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

 Làm việc tại cơ 

quan 

Thứ 5 

30/9 

 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 hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Làm việc các địa phương dự án đệm lót sinh học 

(online) 

- Tổng hợp báo cáo khảo sát, đánh giá tiếng nói, chữ viết 

Tày, Thái, Dao; 

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

 Làm việc tại cơ 

quan 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Theo dõi tình hình địa bàn;  

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

miền núi phía Bắc; 

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tuần 40 của Vụ Địa phương 

I; 

- Hoàn thiện hồ sơ gửi DA tăng tốc phát triển kinh tế xã 

hội vùng đồng bào DTTS và Mn; 

- Tổng hợp số liệu về số thôn, số hộ, số khẩu của các 

DTTS được thụ hưởng Tiểu dự án 9.1 trên địa bàn 12 

tỉnh; 

- Tổng hợp những khó khăn vướng mắc của địa phương 

trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc. 

 Làm việc online 



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

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

Thứ 6 

01/10 

 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; 

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1; 

- Hội ý lãnh đạo Vụ (trực tuyến) 

 Làm việc tại cơ 

quan 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Làm việc các địa phương dự án đệm lót sinh học 

(online) 

- Tổng hợp báo cáo khảo sát, đánh giá tiếng nói, chữ viết 

Tày, Thái, Dao; 

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

- Hội ý lãnh đạo Vụ (trực tuyến) 

 Làm việc online 

Phó Vụ trưởng 

Phạm Thị Thúy 

Hà 

- Theo dõi tình hình địa bàn;  

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

miền núi phía Bắc; 

- Tổng hợp số liệu về số thôn, số hộ, số khẩu của các 

DTTS được thụ hưởng Tiểu dự án 9.1 trên địa bàn 12 

tỉnh; 

- Nghiên cứu các văn bản liên quan tới cơ chế, quản lý 

Chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

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

- Hội ý lãnh đạo Vụ (trực tuyến)  

 Làm việc online 

 
 VỤ TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Quang Đức 



 

 

 


