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 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)
* Thứ Hai, ngày 26/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện;
+ Chiều: Chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế,
Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Lao động –TB&XH, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế
hoạch để nghe báo cáo, đề xuất nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 (đ/c Đông, đ/c Hưng
cùng dự).
- 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: Từ 14h30’: Họp triển khai Kế hoạch 08/KH-UBND huyện;
Kế hoạch chốt chặn;
Từ 18h30’: Dự lễ viếng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt
sỹ huyện (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Ba, ngày 27/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h00’: Dự Lễ viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt
sỹ huyện;
Từ 10h00’: Cúng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ
huyện (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban định kỳ tháng 7/2021 (Văn
phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp đúng giãn cách phòng chống dịch
Covid-19 và biện pháp phòng dịch khác).
- Đ/c Hưng, Đ/c Đông: + Sáng: Dự Lễ viếng các anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang
Liệt sỹ huyện (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Dự hội nghị thành viên Ủy ban tháng 7/2021.
* Thứ Tư, ngày 28/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Thường trực Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
.
- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia Khai kiểm tra phương tiện thủy nội địa (Văn phòng
HĐND và UBND huyện bố trí xe).
- Đ/c Đông: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số xã (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Năm, ngày 29/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp nhân dân xã Ia Grăng về xử lý vướng mắc với Công ty Cổ
phần cà phê Gia Lai (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

* Thứ Sáu, ngày 30/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 31/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác 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 01/8/2021: 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:
- 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.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Anh

