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Thời gian Lãnh đạo thực hiện Nội dung công việc Thành phần tham gia Địa điểm 

Từ thứ 2 

đến thứ 6 

Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Chỉ đạo chung công việc của Vụ Pháp chế Toàn thể công chức của Vụ Làm việc tại cơ quan  

Phan Hồng Thủy, Phó Vụ trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công. 

- Đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công theo Chương trình công tác tuần. 

Chuyên viên: 

- Trần Đăng Tiến 

- Nguyễn Văn Giang 

Làm việc tại cơ quan 

Nguyễn Chí Tuấn, Phó Vụ trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công 

- Đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công theo Chương trình công tác tuần. 

Chuyên viên: 

- Vừ Bá Thông 

- Đỗ Thanh Hằng 

Làm việc tại cơ quan 

Chử Văn Thung, Phó Vụ trưởng 

- Thực hiện công việc chuyên môn theo lĩnh việc 

được phân công. 

- Đôn đốc, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công theo Chương trình công tác tuần. 

Chuyên viên: 

- Phan Lạc Tuấn 

- Đỗ Văn Lâm 

Làm việc tại cơ quan 

8h00, Thứ 4 

Ngày 

16/11/2022 

Tập thể lãnh đạo Vụ Pháp chế 

Tham dự Hội nghị trực tuyến Quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về 

phát riển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung 

Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 
Phòng họp 503, trụ 

sở cơ quan UBDT 

 

Ghi chú: Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc của Lãnh đạo Ủy ban hoặc yêu cầu của các bộ, ngành mời tham gia theo chức năng, 

nhiệm vụ chuyên môn (nếu có)./. 

 


