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 28/6/2021 đến ngày 04/7/2021)
* Thứ Hai, ngày 28/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’ đến 9h00’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 9h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Chủ trì điểm cầu trực tuyến tại UBND huyện, Hội nghị sơ
kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc
phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 và thảo
luận về kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay của
UBND tỉnh.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện .
+ Chiều Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa 03 lực
lượng: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng hai Đồn Biên phòng Ia O, Ia
Chiă theo Nghị định số: 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, tại Công an
huyện.
* Thứ Ba, ngày 29/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại cán bộ quản lý.
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Tư, ngày 30/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Sao (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Làm việc với Tòa án nhân dân huyện về hồ sơ các vụ án tồn đọng
(Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia
Lai – Chi nhánh huyện Ia Grai cùng dự).
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Năm, ngày 01/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng Ban Chỉ đạo phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện
(Công an chuẩn bị nội dung, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện mời đại
biểu tham dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia Grăng kiểm tra tiến độ công tác trồng rừng của Công
ty Trần Quang (Mời lãnh đạo Hạt kiểm lâm cùng đi, Văn phòng HĐND và UBND
huyện bố trí xe).
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi (đi xe đ/c
Thành).
* Thứ Sáu, ngày 02/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Ia Kha về triển khai
quy hoạch chi tiết và cắm mốc quy hoạch thị trấn Ia Kha (Đ/c Hưng và các phòng: Kinh
tế và HT, Tài nguyên và MT, Tài chính và KH, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng;
Chủ tịch UBND thị trấn Ia Kha tham dự).
+ Chiều: Kiểm tra cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự làm việc với Ủy ban nhân dân thị trấn Ia Kha về triển
khai quy hoạch chi tiết và cắm mốc quy hoạch thị trấn Ia Kha.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tại Huyện ủy về công
tác đại hội HLHPN huyện.
+ Chiều: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tại các điểm thi (Văn
phòng HĐND và UBND huyện mời thành phần liên quan tham dự).
* Thứ Bảy, ngày 03/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Đông: Dự sinh hoạt chi bộ thôn làng tại xã Ia Yok (đi xe đ/c Thành).
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 04/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan.
- Đ/c Đông: Kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi (đi xe đ/c Hậu).
- 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:
- 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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