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 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)
* Thứ Hai, ngày 27/7/2020: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 07h00’ đến 8h00’: Viếng các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa
trang liệt sỹ huyện;
Từ 8h00’ đến 09h00’: Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện;
Từ 10h00’: Cúng các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ
huyện (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Chỉnh sửa, bổ sung văn kiện sau duyệt nội dung của Tỉnh
ủy.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 07h00’ đến 08h00’: Viếng các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa
trang liệt sỹ huyện;
Từ 8h00’ đến 09h00’: Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện;
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị Thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng
7/2020.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 07h00’ đến 08h00’: Viếng các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa
trang liệt sỹ huyện;
Từ 08h00’ đến 9h00’: Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện.
+ Chiều: Họp triển khai công tác tiêm vacxin phòng bệnh bạch
hầu tại xã Ia O (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Ba, ngày 28/7/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa 03 lực
lượng: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và 02 Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chiă
theo Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện
(Giao Công an huyện chuẩn bị báo cáo để phục vụ Hội nghị).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự họp Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tại Sở Tài
chính (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
+ Chiều: Dự họp tại UBND tỉnh về chương trình vệ sinh, nước
sạch nông thôn (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
- Đông: + Sáng: Đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại trường
THPT A Sanh (mời đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Công an xã Ia Krăi cùng dự; đi
xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 29/7/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Kiểm tra tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp 2020 (mời
Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
cùng đi, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
+ Chiều: Làm việc Chi cục Thống kê nắm tình hình điều tra nông
nghiệp, nông thôn giữa kỳ.
- Đ/c Đông: Đi kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đi xe đ/c
Thành).
* Thứ Năm, ngày 30/7/2020: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp tiểu Ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện.
+ Chiều: Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp tiểu Ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp tiểu Ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước (đi xe đ/c
Thành).
* Thứ Sáu, ngày 31/7/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ia Grai lần thứ IV
(giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị
các nội dung theo kế hoạch).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Kiểm tra tiến độ triển khai chương trình Đề án 1385 tại xã Ia
Chía (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
+ Chiều: Kiểm tra tiến độ triển khai chương trình Đề án 1385 tại xã Ia
O (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước (đi xe đ/c
Thành).
+ Chiều: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Ia Grai lần thứ IV.
* Thứ Bảy, ngày 01/8/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan
* Chủ nhật, ngày 02/8/2020: 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.
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