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 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
* Thứ Hai, ngày 22/11/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30”: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 9h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
Từ 10h00’: Họp Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ khẩn cấp
chống dịch tại xã Ia Dêr và một số nội dung kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
(tại cuộc họp chiều 21/11/2021)
+ Chiều: Họp Đảng uỷ Quân sự huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 9h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
Từ 10h00’: Họp về kế hoạch chống dịch xã Ia Der.
+ Chiều: Họp trực tuyến UBND tỉnh về trả lời kiến nghị cử tri kỳ họp
trước (Mời lãnh đạo Phòng TNMT, VP, các bên liên quan cùng dự - Phòng TNMT
chuẩn bị nội dung).
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Từ 17h00’: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện để
cập nhận đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19.
* Thứ Ba, ngày 23/11/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Nghe UBND xã Ia Hrung báo cáo vướng mắc điều chỉnh quy
hoạch Nông thôn mới liên quan dự án công viên Vĩnh Hằng (theo chủ trương đầu tư đã
được tỉnh chấp thuận; Văn phòng HĐND và UBND huyện mời phòng Kinh tế và Hạ
tầng và thành phần liên quan tham dự, báo cáo).
+ Chiều: Kiểm tra chống dịch tại xã Ia Dêr, Ia Sao (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp giao ban Đảng ủy xã, thị trấn.
+ Chiều: Từ 17h00’: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện
để cập nhận đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19.
* Thứ Tư, ngày 24/11/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý:+ Sáng: Làm việc với TCKH, đ/c CVP, PCVP và CV tổng hợp cùng
dự.
+ Chiều: Dự họp với Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với Ban Quản lý lưới điện Miền trung về vướng
mắc GPMB đường dây 22 KV (Phòng TNMT mời các thành viên HĐBT huyện, Chủ tịch
UBND xã Ia Tô và UBND thị trấn, BQL điện cùng dự).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến văn hóa toàn quốc triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại hội trường UBND huyện.
.

+ Chiều: Từ 17h00’: Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện
để cập nhận đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19..
* Thứ Năm, ngày 25/11/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý, Đ/c Hưng:+ Sáng: Họp thành viên Ủy ban tổng kết năm 2021; dự
thảo chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ giải pháp năm 2022.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp thành viên Ủy ban tổng kết năm 2021; dự thảo chỉ tiêu
kinh tế - xã hội, nhiệm vụ giải pháp năm 2022.
+ Chiều: Dự kiến Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "tăng cường
phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021.
* Thứ Sáu, ngày 26/11/2021: 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: Thăm, tặng quà gia đình bị tai nạn giao thông (Phòng KTHT chuẩn
bị, mời các bên liên quan, Văn phòng HDDND và UBND huyện bố trí xe).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt
các văn bản của Đảng, tại Hội trường UBND huyện.
+ Chiều: 17h00, Làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện để cập
nhận đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19.
* Thứ Bảy, ngày 27/11/2021: 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 Hưng: Kiểm tra tình hình Sản xuất, cung ứng lương thực, thực phẩm thiết
yếu khu vực xã Ia Dêr (Mời lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đi, đi xe đ/c
Thành)
- 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 28/11/2021: 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

