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 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)
* Thứ Hai, ngày 31/5/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 07h00’ đến 08h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
Từ 08h00’ đến 11h00’: Họp Thường trực Huyện ủy; Họp Ban
Thường vụ Huyện ủy.
+ Chiều: Họp Ủy ban bầu cử huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc với Thanh tra và Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 07h00’ đến 08h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
Từ 08h00’ đến 11h00’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống covid19.
* Thứ Ba, ngày 01/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai,
Hạt Kiểm lâm huyện về công tác Quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia
Grai và Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (Đc Hưng chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, nội
làm việc và dự làm việc, đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: Dự làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, Hạt Kiểm lâm
huyện về công tác Quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai và Ban quản
lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai. (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Lễ khai mạc hoạt động hè năm 2021 tại xã Ia O (đi xe đ/c
Thành).
+ Chiều: Tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo về công
tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương,
thành phố Pleiku (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Tư, ngày 02/6/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt tại Tỉnh uỷ (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT trên
địa bàn huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện làm giấy mời, mời thành phần liên quan
tham dự họp).
* Thứ Năm, ngày 03/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Đi công tác cùng Đoàn Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kiểm
tra các Đảo thuộc lòng hồ Sê San 4 (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc với các đơn vị chủ rừng về tiến độ trồng rừng, cây
phân tán năm 2021 (Giao Hạt kiểm lâm chuẩn bị nội dung, mời các đơn vị chủ rừng và các
thành phần liên quan tham dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Thị trấn Ia Kha (Có
thông báo riêng, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Ia Chía (Có thông
báo riêng, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Sáu, ngày 04/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan.
- Đ/c Quý, Đ/c Đông: + Sáng: Sinh hoạt chi bộ cơ quan.
+ Chiều: Họp Thường vụ nghe công bố kết quả công tác kiểm
tra Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp Chi bộ làng Ku tong (xa Ia Pếch, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 05/6/2021: 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 06/6/2021: đồng chí Hưng 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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