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 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)
* Thứ Hai, ngày 09/5/2022: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 10/5/2022:
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Từ 14h00’ đến 15h30’: Nghe Công an huyện và các ngành
báo cáo các vị trí xây dựng trụ sở Công xã, thị trấn.
Từ 15h30’: Nghe Hội đồng bán đấu giá đất báo cáo khu quy
hoạch bán đấu giá khu vực đầu huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với Công an huyện về vị trí xây dựng trụ sở
Công xã, thị trấn; Làm việc với Hội đồng bán đấu giá đất nghe báo cáo khu quy hoạch
bán đấu giá khu vực đầu huyện.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự liên hoan Dân vũ tại Nhà rông Văn hoá huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 11/5/2022: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự kiến đi công tác cùng Sở Ngoại vụ.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự họp tại Sở Tài chính về xử lý nhà, đất theo Nghị định số
167/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung và
cùng đi, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
+ Chiều: Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ
quan liên quan về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 (Phòng TNMT
tham mưu mời các cơ quan, đơn vị liên quan và chuẩn bị nội dung, tài liệu).
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi công tác tại xã Ia O (mời Đ/c Năm - Phó giám đốc Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện cùng đi, Văn phòng HĐND và UBND
huyện bố trí xe).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Năm, ngày 12/5/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Đi công tác cùng Sở Ngoại vụ.
+ Chiều: Dự kiến làm việc với Công ty Cao su Chư Păh và nhà đầu tư
Cụm công nghiệp huyện (tại UBND huyện).

- Đ/c Hưng: + Sáng: Chủ trì thông qua quy hoạch chi tiết Công viên Vĩnh Hằng
(Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì chuẩn bị nội dung)
+ Chiều: Công tác xã Ia Sao (Văn phòng HĐND và UBND huyện
bố trí xe).
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi thăm và chức mừng các tổ chức, chức sắc đạo Phật nhân
dịp Lễ Phật đản 2022 (Mời các đ/c trong đoàn cùng đi, Văn phòng HĐND và UBND
huyện bố trí xe).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Sáu, ngày 13/5/2022: đồng chí Quý trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự kiến dự họp giữa tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt
Nam tại UBND tỉnh (đi xe tài xế Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với Lãnh đạo khối nông lâm nghiệp triển khai vụ
mùa và xây dựng Nông thôn mới năm 2022 (Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện
làm giấy mời).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự kiến họp tổng kết công tác Đại hội Thể dục thể thao cấp
huyện, xã.
+ Chiều: Dự bàn giao phòng học tại Trường Tiểu học Lương Thế
Vinh (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
* Thứ Bảy, ngày 14/5/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Đông: Đi thăm và chức mừng các tổ chức, chức sắc đạo Phật nhân dịp Lễ
Phật đản 2022 (Mời các đ/c trong đoàn cùng đi, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố
trí xe).
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 15/5/2022: 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 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:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thường trực Huyện ủy;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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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