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 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)
* Thứ Hai, ngày 18/10/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Chủ trì họp Lãnh đạo UBND huyện để thống nhất Kế hoạch
khung Chương trình thực hiện Nghị quyết chuyên đề (mời 02 đ/c Phó Chủ tịch UBND
huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự).
- Đ/c Hưng, Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
.
+ Chiều: Họp cho ý kiến về Kế hoạch khung thực hiện
Nghị quyết Chương trình thực hiện Nghị quyết chuyên đề.
* Thứ Ba, ngày 19/10/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý, Đ/c Hưng, Đ/c Đông: + Sáng: Dự kỳ họp thứ 3 HĐND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 20/10/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự họp tại Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe công bố Quyết định
thanh tra của Thanh tra Chính phủ (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Năm, ngày 21/10/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý. Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Đại hội Hội chữ thập đỏ huyện tại Hội trường UBND
huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Sáu, ngày 22/10/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.
+ Chiều: Dự ký kết Quy chế phối hợp giữa các ngành, các xã với Chi
Cục thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh tại Chi Cục thuế huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Công tác xã Ia Pếch dự họp Chuyên đề Chi bộ (đi xe đ/c
Thành).
+ Chiều: Dự họp ký kết Quy chế phối hợp giữa các ngành, các xã
với Chi Cục thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh tại Chi Cục thuế huyện.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp trực tuyến tại điểm cầu huyện về thực hiện Chương
trình hành động số 64-CTr/TU của Tỉnh uỷ về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 23/10/2021: đồng chí Quý trực cơ quan

- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 24/10/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- 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:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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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