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 31/8/2020 đến ngày 06/9/2020)
* Thứ Hai, ngày 31/8/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý, Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020
tại điểm cầu tại UBND huyện (giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối
hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị hội trường và các nội dung có liên quan
phục vụ Hội nghị).
* Thứ Ba, ngày 01/9/2020: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Ia Sao; xã Ia Yok (đi xe
đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: Kiểm tra các công trình thủy lợi thuộc huyện quản lý (mời Lãnh đạo
Đội Thủy lợi cùng đi, đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Dự họp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
* Thứ Tư, ngày 02/9/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
Đ/c Quý, Đ/c Hưng: Nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020),
* Thứ Năm, ngày 03/9/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý, Đ/c Đông, Đ/c Hưng: + Sáng: Dự hội nghị quán triệt các văn bản
khối Đảng (tại Hội trường UBND huyện).
+ Chiều: Sinh hoạt Chi bộ cơ quan.
* Thứ Sáu, ngày 04/9/2020: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với Lãnh đạo UBND xã Ia Tô (Văn phòng HĐND
và UBND huyện hướng dẫn UBND xã tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm, đề xuất kiến nghị; UBND xã mời Thường trực Đảng ủy, Cán bộ, công chức
xã cùng dự; Văn phòng HĐND và UBND huyện mời Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ
tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ,
Văn hóa và Thông tin, Công an huyện cùng đi; đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp các cơ quan khối kinh tế chuẩn bị đánh giá công tác
nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 (giao Văn phòng HĐND và UBND huyện mời các
thành phần có liên quan tham dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đông: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các đơn vị trường học
trên địa bàn huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
* Thứ Bảy, ngày 05/9/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự khai giảng năm học 2020-2021 tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi
(đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: Dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Hùng Vương (đi xe
đ/c Hậu).
* Chủ nhật, ngày 06/9/2020: đồng chí Quý 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.
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