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 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)
* Thứ Hai, ngày 08/11/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30”: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 8h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc với tổng Công ty cà phê Việt Nam tại Huyện uỷ.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xử lý một số nhiệm vụ. .
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 7h30”: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 9h00’: Hội nghị trực tuyến xác minh thông tin công dân
phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid -19.
+ Chiều: Hội nghị trực tuyến xác minh thông tin công dân phục vụ
công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid -19.
* Thứ Ba, ngày 09/11/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với phòng Nội vụ để nghe báo cáo một số nội dung
(Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội nghị môi trường nước sạch nông thôn tại Hội trường
UBND huyện (dãy nhà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện
chuẩn bị nội dung, mời thành phần)
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Tư, ngày 10/11/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với Thanh tra Chính phủ tại hội trường UBND
huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện mời thành phần liên quan, cung các ngành
chuẩn bị tài liệu, mời đồng chí Đào Lân Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng dự).
+ Chiều: Làm việc với Chi cục thuế khu vực Ia Grai – Chư
Păh về miễn giảm hồ sơ thuê đất doanh nghiệp; dự toán thu chi ngân sách năm 2022
(mời phòng TC-KH, TNMT cùng dự).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc với Thanh tra Chính phủ.
+ Chiều: Tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sao (đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết
13 của BCH TW Đảng về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
+ Chiều: Tiếp xúc cử tri tại xã Ia Tô (đi xe đ/c Hậu).
* Thứ Năm, ngày 11/11/2021: đồng chí Đông trực cơ quan

- Đ/c Quý, Đ/c Hưng, Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực
hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy, tại Hội trường Huyện ủy.
+ Chiều: Dự Hội nghị tổng kết tình hình
thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy, tại Hội trường Huyện ủy..
* Thứ Sáu, ngày 12/11/2021: 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: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Bảy, ngày 13/11/2021: 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.
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 14/11/2021: 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.
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