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 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
* Thứ Hai, ngày 13/12/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 8h00’: Họp Đảng ủy Quân sự huyện.
+ Chiều: Từ 13h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 14h00’: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác QP-QSĐP
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc với Đoàn kiểm tra Công an tỉnh về công tác xuất
nhập cảnh.
+ Chiều: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
* Thứ Ba, ngày 14/12/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự họp Đảng ủy Công an huyện (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Nghe Phòng Tài nuyên và Môi trường báo cáo vướng mắc vị
trí khu vực kho bãi thu mua cà phê tại xã Ia Hrung theo văn bản của Sở Tài nguyên và
Môi trường (Mời Đ/c Đào Lân Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND
và UBND huyện cùng dự).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tỉnh về đối thoại nông dân.
+ Chiều: Họp xử lý trường hợp chuyển mục đích Sử dụng đất.
- Đ/c Đông: + Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch (Mời Trung tâm Y tế
huyện, Đại diện BCĐ thị trấn Ia Kha, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Kinh
tế và Hạ tầng, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 15/12/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
Đ/c Hưng:+ Sáng: Họp tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về bồi thường chốt DQTT
xã biên giới (Mời Lãnh đạo Phòng TNMT cùng đi, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Họp Tổ công tác xử lý vướng mắc Điện gió (Giao Lãnh đạo
Phòng KTHT - Tổ phó chuẩn bị nội dung vướng mắc, đề xuất tháo gỡ, mời các thành
phân Tổ công tác cùng dự).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự bàn giao Nhà tình nghĩa tại xã Ia O (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Năm, ngày 16/12/2021: đồng chí Đông trực cơ quan

- Đ/c Quý, Đ/c Hưng: + Sáng: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần
thứ Tám (khóa XVIII) mở rộng.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tám
(khóa XVIII) mở rộng.
+ Chiều: Dự họp Hội đồng Nhà trường tại Trường THPT Phạm
Văn Đồng (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Sáu, ngày 17/12/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Tham gia học trực tuyến lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên cao cấp năm 2021.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp xử lý vướng mắc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Mời lãnh đạo Phòng TNMT, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai – Chi nhánh huyện Ia
Grai, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Ia O (Mời đại
diện TTYT huyện, viên chức phụ trách công tác nhập liệu tiêm chủng, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Dự toạ đàm kỷ niệm 60 năm Ngày Dân số Việt Nam tại
Hội trường UBND huyện.
* Thứ Bảy, ngày 18/12/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Tham gia học trực tuyến lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên cao cấp năm 2021.
- Đ/c Đông: Kiểm tra công tác tiêm chủng, phòng chống dịch (đi xe đ/c Hậu).
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 19/12/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Tham gia học trực tuyến lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên cao cấp năm 2021.
- 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.

Nguyễn Ngọc Anh

