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 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021)
* Thứ Hai, ngày 09/8/2021: đồng chí Đông 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 lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Nông
nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch về chuẩn bị nội dung đối thoại với Công nhân Đội 9,
làng Châm; Đội 10, làng Khớp thuộc Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 10/8/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm phó giám đốc dịch vụ nông
nghiệp huyện (phòng Nội vụ chuẩn bị; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự).
+ Chiều: Làm việc với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các Phó Chủ
tịch UBND huyện để thống nhất phân công trình bày báo cáo tại kỳ họp thứ Hai, HĐND
huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Công tác xã Ia Krăi về tiến độ xây dựng Nông thôn mới (Phòng
Nông nghiệp và PTNT mời các thành phần cùng đi, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc với lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT; Ban Chỉ
huy Quân sự về bổ sung phương án Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Ia Pếch (mời đại
diện Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng đi, đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Họp thống nhất phân công nhiệm vụ tại kỳ họp HĐND huyện.
* Thứ Tư, ngày 11/8/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tại huyện về triển khai Nghị quyết đại hội
XIII, Nghị quyết Quốc hội khoá XV về phát triển KT-XH, giai đoạn 2021 – 2026.
+ Chiều: Dự Lễ trao máy tạo Ôxy do Công ty cổ phần Thăng Long trao
tặng Trung tâm y tế huyện nhằm nâng cao khả năng điều trị bệnh nhân Covid-19 (Văn phòng
HĐND và UBND huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần
chứng kiến).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc với Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng Ia Grai về Kế hoạch
trồng rừng năm 2021.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tại huyện về triển khai Nghị quyết đại hội
XIII, Nghị quyết Quốc hội khoá XV về phát triển Kinh tế - Xã hội, giai đoạn 2021 – 2026.
+ Chiều: Dự trao thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế huyện.
* Thứ Năm, ngày 12/8/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 8h30’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

+ Chiều: Họp với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo trả lời ý kiến kiến
nghị cử tri tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XIII.
- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia O kiểm tra tiến độ xây dựng Nông thôn mới (Phòng Nông
nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung và mời các thành phần cùng đi, đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy bất thường.
+ Chiều: Kiểm tra công tác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ điều trị F0 tại
Trung tâm Y tế huyện.
* Thứ Sáu, ngày 13/8/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai và các ngành liên
quan thống nhất nội dung phản hồi văn bản của công ty (mời Chủ tịch UBND xã Ia Grăng dự,
Đ/c Hưng chuẩn bị nội dung báo cáo).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự làm việc với Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai và các ngành
liên quan thống nhất nội dung phản hồi văn bản của công ty.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Ia Tô (đi xe đ/c
Thành).
+ Chiều: Họp xử lý một số vướng mắc liên quan đến hoạt động tôn giáo
trên địa bàn theo đề nghị của Ban Dân vận Huyện uỷ (Văn phòng HĐND và UBND huyện mời
Công an, Nội vụ, TN-MT, Dân tộc, UBMT TQVN huyện, Ban dân vận, Văn phòng tham dự).
* Thứ Bảy, ngày 14/8/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 15/8/2021: 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 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

