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 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)
* Thứ Hai, ngày 14/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 8h00’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 10h00’: Làm việc với Đội quản lý trật tự.
+ Chiều: Làm việc với phòng Nội vụ nghe báo cáo khen thưởng tổng
kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Dự họp tại Sở Công thương về công trình điện áp mái
(giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo liên quan, đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện .
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 15/6/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h00’: Dự phát động quyên góp Quỹ phòng chống dịch
Covid-19 tại Hội trường UBND huyện;
Từ 8h00’: Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 tại trụ sở Ban
tiếp công dân huyện.
+ Chiều: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia Dêr, Ia Sao kiểm tra phòng bệnh viêm da nổi cục
(mời Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cùng đi, đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 16/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Tô (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Chủ trì họp với các xã đề xuất hỗ trợ bồi lấp ruộng đường
Hồ Chí minh tuyến tránh Pleiku (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung và dự họp).
+ Chiều: Làm việc lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý
các nội dung tồn đọng.
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Năm, ngày 17/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với Thường trực Đảng uỷ xã Ia Hrung (mời đ/c
Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy cùng dự, đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Đ/c Hưng: Làm việc xã Ia Krăi về Nông thôn mới (Phòng Nông nghiệp và
PTNT chuẩn bị nội dung, mời các thành phần liên quan cùng đi, đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác phụ nữ tại Hội trường
BCH Quân sự huyện.

+ Chiều: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
* Thứ Sáu, ngày 18/6/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Công tác Công ty cao su Chư Păh chuẩn bị hồ sơ vụ khiếu kiện của
Ông Phạm Hữu Phước (đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 19/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 20/6/2021: đồng chí Quý 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:
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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