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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 

01/11 

 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  

 Tại cơ quan 

Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Làm việc với 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  

 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; 

- 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  

 Làm việc tại cơ 

quan 

Thứ 3 

02/11 

 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 tại cơ 

quan 



Phó Vụ trưởng  

Ma Thế Luận 

- Theo dõi tình hình địa bàn; 

- Làm việc với 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; 

- 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 

03/11 

 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; 

- 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 với 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 45 của Vụ Địa phương 

I; 

- 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 

4/11 

 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 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; 

 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 45 của Vụ Địa phương 

I; 

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

- Nghiên cứu hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện 

tiểu DA 9.1;  

 Làm việc tại cơ 

quan 

Thứ 6 

5/11 

 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  

 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  

 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; 

 Làm việc tại cơ 

quan 



- 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   

 
 VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Đức 
 


