ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA GRAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)
* Thứ Hai, ngày 04/5/2020: đồng chí Quý trực cơ quan

- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h30’, Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;
Từ 8h30’ đến 11h00’ Họp Thường trực Huyện ủy.
+ Chiều: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Ủy ban tháng 5.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h30’, Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện.
Từ 8h30’ đến 11h00’, Làm việc lãnh đạo phòng Tài
nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế và Hạ tầng.
+ Chiều: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Ủy ban tháng 5.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h30’ Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
huyện.
Từ 8h30’ đến 11h00’, Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Ủy ban tháng 5.
* Thứ Ba, ngày 05/5/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan

- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 8h00’ đến 10h30’, Chủ trì họp Thành viên Ủy ban nhân
dân huyện để thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (giao phòng Tài
chính - Kế hoạch chuẩn bị đầy đủ nội dung để phục vụ cuộc họp).
Từ 10 h30’ đến 11h00’, Họp cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín
nhiệm bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 8h00’ đến 10h30’, Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân
huyện để thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Từ 10 h30’ đến 11h00’, Họp cán bộ chủ chốt để lấy phiếu
tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
+ Chiều: Làm với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 8h00’ đến 10h30’, Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân
huyện để thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Từ 10 h30’ đến 11h00’, Họp cán bộ chủ chốt để lấy phiếu
tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.
+ Chiều: Dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng tại xã Ia Tô (đi xe đ/c
Thành).
* Thứ Tư, ngày 06/5/2020: đồng chí Đông trực cơ quan

- Đ/c Quý: Đi công tác cơ sở.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc với UBND xã Ia Sao về kế hoạch Nông thôn mới
năm 2020 (giao UBND xã Ia Sao mời Đảng ủy và các thành viên Ban chỉ đạo xã cùng
dự; mời Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành phần liên
quan cùng đi, đi xe đ/c Hùng).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đông: + Sáng: Chủ trì, họp Ban Điều phối thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện Ia Grai (Giao phòng Lao động - TB&XH tham mưu Ban Chỉ

đạo mời các thành viên Ban Chỉ đạo; mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và
UBND huyện cùng dự; Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã,
thị trấn chuẩn bị đầy đủ nội dung để phục vụ cuộc họp; lưu ý: Các văn bản liên quan
gửi qua hệ thống Quản lý văn bản điều hành gồm: Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính
phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 363/QĐUBND của UBND huyện, Kế hoạch thực hiện, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo,...).
+ Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Chi bộ Tài nguyên Môi trường.
* Thứ Năm, ngày 07/5/2020: đồng chí Quý trực cơ quan

- Đ/c Quý: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: Đi kiểm tra tiến độ Giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm
huyện (đi xe đ/c Hùng).
- Đ/c Đông: + Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội tại Chi bộ trường
THPT Phạm Văn Đồng (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số
42/NQ-CP tại các xã, thị trấn (Mời đại diện Lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH, Văn
phòng HĐND và UBND huyện cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Sáu, ngày 08/5/2020: đồng chí Hưng trực cơ quan.

- Đ/c Quý: Dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tài chính kế hoạch.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ huyện tại Hội
trường Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ huyện tại Hội
trường Huyện ủy.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số
42/NQ-CP tại các xã, thị trấn (mời đại diện Lãnh đạo phòng Lao động - TB&XH, Văn
phòng HĐND và UBND huyện cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Bảy, ngày 09/5/2020: đồng chí Đông trực cơ quan
* Chủ nhật, ngày 10/5/2020: đồng chí Quý trực cơ quan.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo lịch công tác của lãnh đạo 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, QLVBĐH.
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