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 12/7/2021 đến ngày 18/7/2021)
* Thứ Hai, ngày 12/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’ đến 9h00’: Họp Thường trực Huyện ủy;
Từ 9h00’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- 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: Họp Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dich tại
phòng họp tầng 2 - UBND huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện gửi giấy mời và điện
mời thành viên dự, Trung tâm Y tế chuẩn bị báo cáo tình hình, đề xuất nhiệm vụ, xử lý
những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khó khăn trong công tác phòng, chống dịch).
* Thứ Ba, ngày 13/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự nghị sơ kết công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương 6
tháng đầu năm 2021 tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Làm việc với Kiểm toán khu vực XII để nghe công bố kết luận
kiểm toán ngân sách địa phương (giao phòng Tài chính – Kế hoạch mời thành phần có liên
quan).
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác xây, sửa nhà cho các đối tượng chính
sách (Mời đại diện phòng Lao động - TBXH cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Tư, ngày 14/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 tại Công an huyện.
+ Chiều: Nghe Công ty cổ phần thương mại dịch vụ La Cô báo cáo dự
thảo quy hoạch chi tiết Dự án du lịch, nghỉ dương Song Lam- Thác mơ (Giao Phòng Kinh
tế và Hạ tầng phối hợp với chủ đầu tư chuẩn bị thuyết minh quy hoạch chi tiết; Phòng Tài
chính – Kế hoạch mời chủ đầu tư và thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND xã Ia O, Ia
Khai cùng dự, Đ/c Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng dự).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu
năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới (giao phòng Kinh tế và Hạ tầng –
Thường trực Ban An toàn giao thông huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị).
+ Chiều: Dự làm việc với Công ty cổ phần thương mại dịch vụ La Cô
để nghe báo cáo dự thảo quy hoạch chi tiết Dự án du lịch, nghỉ dương Song Lam- Thác mơ.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 8h00’ đến 9h30’: Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân
hàng chính sách xã hội huyện tại Phòng họp tầng 2 UBND huyện;
Từ 9h30’: Họp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại Phòng họp tầng 2
UBND huyện.

+ Chiều: Dự hội nghị sơ kết 6 tháng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam huyện.
* Thứ Năm, ngày 15/7/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021 tại Trụ sở Ban Tiếp công
dân huyện.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện
(giao Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết để
phục vụ hội nghị).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Chương trình Nông
thôn mới năm 2021 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các nội dung cần thiết để phục
vụ hội nghị).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Họp cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề
của Huyện ủy về phát triển du lịch (Văn phòng HĐND và UBND huyện mời thành phần,
phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung, gửi trước cho các thành viên).
* Thứ Sáu, ngày 16/7/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h00’: Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Yok (đi xe đ/c
Hậu).
+ Chiều: Từ 13h30: Họp Hội đồng xét nâng lương;
Từ 14h00’: Họp xét thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và
Đào tạo huyện;
Từ 15h00’: Họp nghe phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
phòng Nội vụ báo cáo về nhân viên thú y cấp xã (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối
hợp chuẩn bị).
- Đ/c Hưng: Kiểm tra trồng rừng Công ty Trần Quang, Công ty Minh Anh Nguyễn
(Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
- Đ/c Đông: Đi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch (Chuyên viên Văn
phòng HĐND và UBND huyện cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Bảy, ngày 17/7/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 18/7/2021: đồng chí Quý 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

