
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 CỦA LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN DÂN TỘC 

(Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/9/2022) 

 

Thời gian 
Lãnh đạo Học viện 

chủ trì/ tham gia 
Nội dung 

Đơn vị/ cá nhân 

đầu mối chuẩn bị 

nội dung 

Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ 2 

(03/10/2022) 

8h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì Khai giảng   p tập huấn bồi dưỡng kiến thức 

công tác dân tộc cho cán bộ  ộ  ội v  Lào năm 

2022 

Trung tâm Bồi 

dưỡng kiến thức 

công tác dân tộc 

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung 

tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

Buổi 

chiều 

Giám đốc 

Trần Trung 
Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc 

Thứ 3 

(04/10/2022) 

8h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì  ội ngh  giao ban công tác tháng 10      

của   c viện  ân tộc 

Văn phòng   c 

viện  
Lãnh đạo các đơn v  trực thuộc H c viện 

Hội trường tầng 

3 nhà A 

14h00 
Giám đốc 

Trần Trung 
Chủ trì h p về công tác cán bộ của   c viện  ân tộc 

Phòng Tổ chức cán 

bộ 

 hành phần tham dự các phi n h p theo thông 

báo của Phòng Tổ chức cán bộ 

Hội trường tầng 

3 nhà A 

Thứ 4 

(05/10/2022) 

8h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì khai mạc Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 

năm h c 2022-2023  

 Phòng Tổ chức cán 

bộ 

- Sinh viên khóa II; 

- Báo cáo viên Tuần sinh hoạt công dân - sinh 

vi n năm h c 2022-2023. 

Hội trường tầng 

2 nhà C 

14h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì h p Hội đồng nghiệm thu  ề tài khoa h c và 

công nghệ cấp cơ sở năm      theo diện tự  túc kinh 

phí (                                    ) 

Phòng Khoa h c và 

Hợp tác quốc tế 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết đ nh;  

- Đại diện Đơn vị chủ trì,   ủ n  ệ  Đ       

Hộ    rường 

tầng 3 nhà A 

Thứ 5 

(06/10/2022) 

8h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Tham dự Hội ngh   ảng ủ  cơ quan    ban  ân tộc 

mở rộng lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Văn phòng  ảng - 

đoàn thể 
 349  ội Cấn 

Buổi 

chiều 

Giám đốc 

Trần Trung 
Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc 

Thứ 6 

(07/10/2022) 

8h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì h p rà soát, triển khai các nhiệm v  năm 

2022 

Phòng Kế hoạch- 

Tài V  

 hành phần tham dự theo thông báo của Phòng 

Kế hoạch - Tài v  

Hội trường tầng 

3 nhà A 

Buổi 

chiều 

Giám đốc 

Trần Trung 
Làm việc tại cơ quan   Phòng làm việc 

 


