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 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)
* Thứ Hai, ngày 27/4/2020: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h00’, Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện;
Từ 8h00’ đến 11h00’ Họp Thường trực Huyện ủy; Họp
Ban Thường vụ Huyện ủy phiên bất thường.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ
phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng tháng 4 và triển khai nhiệm
vụ công tác tháng 5 năm 2020 (giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị báo
cáo tóm tắt tình hình thực nhiệm vụ trong tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h00’, Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện.
Từ 8h00’ đến 11h00’ Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát
triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng tháng 4 và triển khai nhiệm vụ
công tác tháng 5 năm 2020.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h00’ Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện.
Từ 9h00’ đến 11h00 làm việc với Lãnh đạo Nhà hát Đam
San tại Ủy ban nhân dân huyện về công tác phục dựng lễ hội cộng đồng (mời đại diện
Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Văn hóa và Thông tin;
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện cùng dự).
+ Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ về việc thực hiện các Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 tại Trung tâm Viettel huyện.
* Thứ Ba, ngày 28/4/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc,
khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai
các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Ia Grai (giao phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị
giấy mời, mời các thành phần có liên quan tham dự; chuẩn bị đầy đủ các nội dung để
phục vụ cuộc hợp).
- Đ/c Hưng: Đi kiểm tra các điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện (mời
Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đi, đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi công tác cùng UBMTTQ Việt Nam huyện tại các xã (đi
xe đ/c Hùng).

+ Chiều: Dự họp Ban chỉ đạo xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong sản
xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư trên
địa bàn huyện Ia Grai.
* Thứ Tư, ngày 29/4/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thường kỳ tháng 4.
+ Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt Đề án nhân sự các Tổ
chức cơ sở Đảng.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự họp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cây
chủ lực (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: Đi công tác cùng UBMTTQVN huyện tại các xã (đi xe đ/c Hùng).
* Thứ Năm, ngày 30/4/2020: đồng chí Quý trực cơ quan
* Thứ Sáu, ngày 01/5/2020: đồng chí Đông trực cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 02/5/2020: trực cơ quan (theo lịch phân công trực đã ký ban
hành)
* Chủ nhật, ngày 03/5/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan.
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác của lãnh đạo 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, Trang QLVBĐH.
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