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 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)
* Thứ Hai, ngày 01/11/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 8h000”: Họp đảng ủy Quân sự huyện;
Từ 9h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.
- Đ/c Hưng: Đi công tác Đà Nẵng dự phiên Tòa phúc thẩm vụ ông Phạm Hữu
Phước đến hết ngày 02/11/2021.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Hội nghị trực tuyến về phát triển cây dược liệu tại phòng
họp trực tuyến tầng 3, UBND huyện.
* Thứ Ba, ngày 02/11/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự hội nghị liên tịch (chuẩn bị kỳ họp thứ tư, HĐND huyện).
+ Chiều: Làm việc với phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ
tầng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND thị
trấn Ia Kha về quy hoạch chi tiết đất ở khu cụm công nghiệp cũ theo báo cáo của UBND
thị trấn Ia Kha (UBND thị trấn Ia Kha và công chức địa chính UBND thị trấn Ia Kha
báo cáo; thanh lý nhà Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai cũ; phê duyệt giá đất khu chợ
Ia Tô; khu bán đấu giá Lâm trường cũ, chợ Ia Yok để tổ chức bán đấu giá, phòng Tài
chính – Kế hoạch báo cáo). Đồng chí Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng dự.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch (Văn phòng HĐND
và UBND huyện bố trí xe).
* Thứ Tư, ngày 03/11/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Sinh hoạt chi bộ làng tại xã Ia Hrung (đi xe đ/c Hậu).
+ 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
BQL dự án huyện (giao Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung, mời thành phần).
+ Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ tại xã Ia Yok (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Năm, ngày 04/11/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Nghe phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn báo
cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng
đất năm đầu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và
PTNT cùng dự. Đồng chí Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo và cùng dự.
+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng.
Làm việc với Công ty Cao su Chư Păh.

- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự nghe phòng Tài nguyên và Môi trường và đơn vị tư vấn
báo cáo kết quả hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử
dụng đất năm đầu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và PTNT.
+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ Văn phòng.
* Thứ Sáu, ngày 05/11/2021: 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: Dự và trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Ia Hrung (đi xe
đ/c Thành).
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Bảy, ngày 06/11/2021: 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 17/11/2021: 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.

Nguyễn Ngọc Anh

