
    ỦY BAN DÂN TỘC 

THANH TRA ỦY BAN 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 

 

Thời gian Chủ trì/tham dự Nội dung Thành phần  Địa điểm 

Thứ 2 - ngày 10/01 

Đ/c Trần Phi Trường 

 - Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

- Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

tỉnh Yên Bái, Công ty Phát hành báo 

chí Trung ương; Đoàn thanh tra tại 

Học Viện Dân tộc. 

- Công chức đơn vị 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

 

 

 

Làm việc online 

tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

    - Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

Công ty phát hành báo chí TW. 
   - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được 

Phân công phục trách. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

Làm việc online 

tại nhà 

Thứ 3 - ngày 11/01 

Đ/c Trần Phi Trường 

 - Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

- Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

tỉnh Yên Bái, Công ty Phát hành báo 

chí Trung ương; Đoàn thanh tra tại 

Học Viện Dân tộc. 

- Công chức đơn vị 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

 

 

 

Làm việc online 

tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

    - Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

Công ty phát hành báo chí TW. 
   - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được 

Phân công phục trách. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

Làm việc online 

tại nhà 

Thứ 4 - ngày 12/01 Đ/c Trần Phi Trường 

 - Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

- Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

tỉnh Yên Bái, Công ty Phát hành báo 

- Công chức đơn vị 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

Làm việc online 

tại nhà 



chí Trung ương; Đoàn thanh tra tại 

Học Viện Dân tộc. 

 

 

 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

    - Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

Công ty phát hành báo chí TW. 
   - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được 

Phân công phục trách. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

Làm việc online 

tại nhà 

Thứ 5 - ngày 13/01 

Đ/c Trần Phi Trường 

 - Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

- Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

tỉnh Yên Bái, Công ty Phát hành báo 

chí Trung ương; Đoàn thanh tra tại 

Học Viện Dân tộc. 

- Công chức đơn vị 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

 

 

 

Làm việc online 

tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

    - Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

Công ty phát hành báo chí TW. 
   - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được 

Phân công phục trách. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

Làm việc online 

tại nhà 

Thứ 6 - ngày 14/01 

Đ/c Trần Phi Trường 

 - Chỉ đạo phụ trách chung nhiệm vụ 

của đơn vị.  

- Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

tỉnh Yên Bái, Công ty Phát hành báo 

chí Trung ương; Đoàn thanh tra tại 

Học Viện Dân tộc. 

- Công chức đơn vị 

 

- Đoàn Thanh tra 

 

 

 

 

Làm việc online 

tại nhà 

Đ/c Vũ Mạnh Trường 

    - Làm việc nhóm Đoàn thanh tra tại 

Công ty phát hành báo chí TW. 
   - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được 

Phân công phục trách. 

Đoàn Thanh tra và 

công chức được giao 

thực hiện nhiệm vụ 

Làm việc online 

tại nhà 

 



Nơi nhận:  
- TT, PCN Y Thông (để b/c); 

- VPUB; TTTT; 

- Lãnh đạo Thanh tra;  

- Các Phòng NV; 

- Lưu: TTr. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 
Đã ký 

 

 

Trần Phi Trường 

 


