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 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021)
* Thứ Hai, ngày 23/8/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Từ 13h30’: Nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn
vị tư vấn về hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
(Phòng Tài nguyên và MT chuẩn bị nội dung và báo cáo thuyết minh, giải trình);
Từ 14h00’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 15h30’: Triển khai quy định thành lập chốt kiểm soát
dịch Covid-19 (Văn phòng HĐND và UBND huyện mời thành phần tham dự; mời đ/c
Đông cùng dự).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Dự họp thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 7h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 8h00’: Dự họp giao ban Đảng ủy các xã, thị trấn tại
Huyện ủy.
+ Chiều: Từ 13h30’: Dự họp thông qua quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
Từ 15h30’: Dự họp triển khai quy định thành lập chốt kiểm
soát dịch Covid-19.
* Thứ Ba, ngày 24/8/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 8h00’: Nghe Ban Chỉ đạo phát triển đô thị báo cáo dự thảo
Kế hoạch, nhiệm vụ chủ yếu và nội dung cụ thể hàng quý đến ngày 31/12/25 (Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị dự thảo quyết định thành lập BCĐ, mời thành
phần; đ/c Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn
bị nội dung).
Từ 10h00’: Họp lãnh đạo thống nhất giao nhiệm vụ các ngành
về nội dung giải quyết và trả lời kết quả kiến nghị, thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND
huyện khóa XIII.
+ Chiều: Từ 13h30’: Nghe Ban Chỉ đạo phát triển du lịch báo cáo dự
thảo kế hoach, nhiệm vụ chủ yếu và nội dung cụ thể hàng quý đến ngày 31/12/25 (Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị dự thảo quyết định thành lập BCĐ, mời thành
phần, đ/c Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
Từ 14h00’: Dự hội thảo ngày thành lập Lực lượng vũ trang tại
Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp Ban Chỉ đạo phát triển đô thị báo cáo dự thảo Kế
hoạch, nhiệm vụ chủ yếu và nội dung cụ thể hàng quý đến ngày 31/12/25.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện lần thứ XVIII (Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng).
+ Chiều: Họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển Du lịch.
* Thứ Tư, ngày 25/8/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp HĐND xã Ia O (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Họp Đảng uỷ Quân sự huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc xử lý trật tự khu vực chợ thị trấn (Mời lãnh đạo
phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND
thị trấn, Đội quản lý trật tự đô thị, xây dựng môi trường làm việc).
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi công tác tại xã Ia Krăi (Kiểm tra công tác chuẩn bị năm
học mới, đi xe đ/c Thành)
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Năm, ngày 26/8/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Chủ trì Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 8 (Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị).
+ Chiều: Làm việc với Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo về
Kế hoạch trường lớp năm học 2021-2022 (Phòng Nội vụ thẩm định, báo cáo; Văn phòng
HĐND và UBND huyện cùng dự).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp thành viên UBND huyện.
+ Chiều: Công tác xã Ia Yok xử lý kiến nghị cử tri (Mời lãnh đạo
phòng KTHT, Điện lực, UBND xã Ia Yok, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí
xe).
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội nghị thành viên UBND huyện tháng 8.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Sáu, ngày 27/8/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tại UBND huyện về tổng
kết 5 năm thực hiện Chương trình số 15-CT/TU của Tỉnh uỷ.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị giao ban 03 lực lượng, tại Đồn biên phòng
Ia Chiă (giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo
cáo, đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự họp trực tuyến về tái cơ cấu nông nghiệp.
+ Chiều: Dự họp trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Chương trình OCOP,
giai đoạn 2018-2020, đề án phát triển HTX, liên hiệp HTX NN hoạt động có hiệu quả
đến năm 2020 mô hình “Nông hội”, tại Hội trường trực tuyến UBND huyện.
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi công tác tại xã Ia Khai (liên quan đến quy hoạch di tích
bến đò A Sanh, Phòng VHTT cùng đi, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 28/8/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.

* Chủ nhật, ngày 29/8/2021: đồng chí Đông 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.
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