UBND HUYỆN IA GRAI
VĂN PHÒNG

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

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021)
* Thứ Hai, ngày 19/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’: Họp triển khai các biện pháp cấp bánh về phòng
chống dịch Covid-19 (Mời đc Đông, đc Thư, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;
Phòng TCKH; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Lãnh đạo Công an huyện dự);
Từ 9h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
Từ 10h30’: Thăm khu cách ly tại trường phổ thông Dân tộc
nội trú huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế chuẩn bị quà và trang
phục bảo hộ, đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Họp Đảng ủy Quân sự huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 9h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
Từ 9h30’: Họp Hội đồng bồi thường theo Quyết định số
54/QĐ-UBND của UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Đi thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có công
cách mạng theo Kế hoạch của Ban quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa (Mời các đ/c trong đoàn
cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Ba, ngày 20/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Kiểm tra, khảo sát các điểm chốt chặn phòng, chống dịch (Công an, Ban
chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND huyện (đ/c Hiền) cùng
đi, đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Khảo sát khu cách ly tập trung (mời đại diện BCH Quân sự
huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện (đ/c Tân) cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Tư, ngày 21/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Huyện ủy.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự tọa đàm và tặng quà nhân dịp 74 năm ngày Thương binh
Liệt sỹ tại UBND thị trấn Ia Kha (đi xe Văn phòng Huyện ủy).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với một số cơ quan, ban ngành liên quan đến bài
báo “Chuyện về du kích thiếu niên bắn rơi máy bay Mỹ” tại phòng họp tầng 2 - UBND
huyện (Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Lao động –TB&XH,

Phòng Văn hóa và Thông tin, đại diện Lãnh đạo UBND xã Ia Hrung, đ/c Chính trị viên
BCH Quân sự huyện và tác giả bài báo cùng dự).
* Thứ Năm, ngày 22/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Đi thăm và tặng quà dịp nhân 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ
tại UBND xã Ia Hrung (mời thành viên trong đoàn cùng đi, đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự tọa đàm và tặng quà nhân dịp 74 năm ngày Thương binh
Liệt sỹ tại UBND xã Ia Pếch (đi xe Văn phòng Huyện ủy).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: Họp, xử lý các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch
(Thành phần, địa điểm Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ thông báo sau).
* Thứ Sáu, ngày 23/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý, Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp Đảng ủy các xã, thị trấn tại Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 24/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 25/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch làm việc 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.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Anh

