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ĐỊA ĐIỂM 

Thứ 2 

Đặng Hà Lự 

- Tham dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai 

nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc 

- Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; 

- Chỉ đạo triển khai các công việc của dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. 

  

349 Đội Cấn 

Trương Anh Tuấn 

- Tham dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai 

nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc 

Thực hiện các công việc do Giám đốc giao 

  

Lê Mạnh Dương Nghỉ phép   

Nguyễn Văn Viên 

- Tham dự Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai 

nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc 

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 

Đặng Hà Lự 
- Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; 

- Chỉ đạo triển khai các công việc của dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. 
  

349 Đội Cấn 

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

Lê Mạnh Dương Nghỉ phép   

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 

Đặng Hà Lự 
- Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; 

- Chỉ đạo triển khai các công việc của dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. 
 

349 Đội Cấn 

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

Lê Mạnh Dương Nghỉ phép   

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 

Đặng Hà Lự 
 - Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; 

- Chỉ đạo triển khai các công việc của dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. 
  

349 Đội Cấn 

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

Lê Mạnh Dương Nghỉ phép   

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 6 

Đặng Hà Lự 
 - Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; 

- Chỉ đạo triển khai các công việc của dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. 
  

349 Đội Cấn 

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

Lê Mạnh Dương Nghỉ phép   

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 

  

 

 

 


