UBND HUYỆN IA GRAI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
* Thứ Hai, ngày 08/6/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 07h30’ đến 8h30’: Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện;
Từ 08h30’ đến 10h00’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 10h00’: Công bố và trao quyết định điều động, bổ
nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nội vụ.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 07h30’ đến 8h30’: Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện.
Từ 08h30’ đến 11h00’: Làm việc với Sở Nông nghiệp về
Công ty Trần Quang xin bãi tập kết cây giống trồng rừng.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 09/6/2020: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý, : + Sáng: Từ 8h00’ đến 9h30’: Làm việc với phòng Tài chính - Kế
hoạch, Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh, phòng Tài nguyên và Môi trường,
phòng Kinh tế và Hạ tầng về thu ngân sách năm 2020;
Từ 09h30’ đến 11h00’: Làm việc với phòng Tài chính - Kế
hoạch và các ngành liên quan về giải ngân vốn đầu tư công (giao phòng Tài chính - Kế
hoạch chuẩn bị báo cáo, đề xuất kiến nghị và mời thành phần liên quan tham dự).
+ Chiều: Dự Đại hội Đảng bộ Công ty 705 (đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Đi công tác xã Ia Sao bảo vệ thi công công trình 500Kv
(Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe, Tổ công tác cùng đi).
+ Chiều: Dự họp tại UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị 04 hộ liên
quan đến dự án của Công ty CP du lịch Xuân Thủy (Văn phòng HĐND và UBND
huyện bố trí xe, Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung).
- Đ/c Đông: + Sáng: 7h30’, Đi công tác cùng UBMTTQVN huyện tại xã Ia O
(đi xe đ/c Hùng).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 10/6/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự Đại hội Đảng bộ Công ty 705 (Đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự họp tại trụ sở HĐND tỉnh (Theo giấy mời số 209/GMHĐND ngày 08/6/2020 của HĐND tỉnh), (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí
xe, chuẩn bị nội dung);

+ Chiều: Đi công tác xã Ia Sao bảo vệ thi công công trình 500Kv
(Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe, Tổ công tác cùng đi).
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp Thường trực HĐND huyện.
+ Chiều: 13h30’: Đi công tác tại xã Ia Chía (đi xe đ/c Hùng).
* Thứ Năm, ngày 11/6/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm
kỳ 2020-2025.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm
vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng và triển khai nhiệm vụ
công tác 6 tháng cuối năm 2020.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Đi công tác xã Ia Sao bảo vệ thi công công trình 500 Kv (Đi
xe đ/c Thành, Tổ công tác cùng đi).
+ Chiều: Dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh
tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối
năm 2020.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Dự Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nhiệm vụ
phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng và triển khai nhiệm vụ công
tác 6 tháng cuối năm 2020.
* Thứ Sáu, ngày 12/6/2020: đồng chí Quý trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Chủ trì đối thoại với bà Bùi Thị Su về bồi thường giải phóng
mặt bằng quy hoạch khu dân cư tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, Ia Grai tại Trụ sở Ban
Tiếp công dân huyện (Phòng Tài nguyên và MT tham mưu chuẩn bị các nội dung liên
quan).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: Đi công tác xã Ia Sao bảo vệ thi công công trình 500Kv (Đi xe đ/c
Thành, Tổ công tác cùng đi).
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 13/6/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 14/6/2020: đồng chí Đông trực cơ quan.
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác của Chủ tịch, các
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
biết, liên hệ công tác./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- CVP, PVP, TH;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Văn phòng

Nguyễn Xuân Tuấn

Hội đồng
nhân dân và
Ủy ban nhân
dân
Huyện Ia
Grai, Tỉnh
Gia Lai
08.06.2020
15:31:19
+07:00

