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 28/02/2022 đến ngày 06/3/2022)
* Thứ Hai, ngày 28/02/2022: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: Làm việc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa 03 ực
ợng: Công an hu ện, Ban ch hu Qu n sự hu ện c ng hai
n Bi n ph ng Ia O, Ia
Chi theo Nghị ịnh số: 03/2019/N -CP, tại n Bi n ph ng Ia Chi (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Ba, ngày 01/3/2022: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Làm việc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia Pếch, Ia D r kiểm tra sản xuất ông Xuân (Phòng
Nông nghiệp và PTNT cùng đi, đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Chủ trì Lễ ra qu n huấn u ện n m 2022 cho Lực ợng vũ
trang hu ện, tại ại ội Bộ binh 1 (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Họp Ban Th ờng vụ Hu ện uỷ tháng 02/2022.
* Thứ Tư, ngày 02/3/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: Làm việc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với iện ực Gia Lai (Văn phòng HĐND và
UBND huyện mời thành phần có liên quan tham dự).
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội nghị trực tu ến cấp hu ện, xã triển khai Kế hoạch giảm
nghèo 2022 (Giao phòng Lao động – TB&XH chuẩn bị nội dung, đề xuất mời thành
phần tham dự).
+ Chiều: Họp về h sơ du kích Puih G ớ (Mời đ/c Trưởng phòng Nội
vụ, Chính trị viên phó BCHQS huyện, đại diện Lãnh đạo UBND xã Ia Hrung, VP HĐND
- UBND huyện, phòng Lao động – TB&XH huyện. Giao các cơ quan đơn vị, địa phương
báo cáo kết quả thực hiện nội dung Thông báo Kết luận số: 98/TB-VP, ngày 23/8/2021).
* Thứ Năm, ngày 03/3/2022: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Làm việc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự tổng kết triển khai ứng dựng khoa học công nghệ giai
oạn 2011-2021 tại UBND t nh (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị xe).
+ Chiều: Họp Ban ch ạo thực hiện nghị qu ết chu n ề ô thị, CN-TTCN và thu gom
xử ý rác thải triển khai kế hoạch n m 2022 (Cơ quan Thường trực BCĐ mời các đơn vị
thành viên dự họp).
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan

+ Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ thôn, àng tại xã Ia Yok (đi xe đ/c
Thành).
* Thứ Sáu, ngày 04/3/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Làm việc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự sinh hoạt chi bộ àng xã Ia Pếch (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 05/3/2022: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Lãnh ạo V n ph ng H ND và UBND hu ện và bộ phận V n th trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 06/3/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
- Lãnh ạo V n ph ng H ND và UBND hu ện và bộ phận V n th trực cơ quan.
V n ph ng H ND và UBND hu ện thông báo ịch công tác của Chủ tịch, các
Phó Chủ tịch Ủ ban nh n d n hu ện ến các cơ quan, ơn vị, UBND các xã, thị trấn
biết, i n hệ công tác./.
Nơi nhận:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Th ờng trực Hu ện ủ ;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Th ờng trực H ND hu ện;
- TT UBMTTQVN hu ện;
- Lãnh ạo UBND hu ện;
- CVP, PVP, TH;
- Các cơ quan, ơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- L u: VT, VP.

Nguyễn Xuân Tuấn

