UBND HUYỆN IA GRAI
VĂN PHÒNG

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 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)
* Thứ Hai, ngày 21/6/2021: 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: Họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 7h30”: Tặng hoa, chúc mừng Ngày báo chí cách mạng
Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện (mời Đại diện Lãnh đạo
Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự);
Từ 8h00’: Tiếp công dân cùng lãnh đạo Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 22/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự họp giao ban Nội chính quý II/2021 tại Huyện ủy.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Công tác xã Ia Grăng kiểm tra tình hình sản xuất, phòng
chống dịch bệnh (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự khai mạc Hội thi tìm hiểu pháp luật trong LLDQTV tại
đại đội bộ binh (đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Tư, ngày 23/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại huyện về phát triển
doanh nghiệp trên địa bàn.
+ Chiều: Làm việc với Tư vấn đoàn quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã
hội tỉnh Gia Lai đến năm 2050 (Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung và tham
mưu mời thành phần liên quan)
- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia Khai kiểm tra công tác phòng chống bệnh viêm da
nổi cục trâu bò và kiểm tra phương tiện thủy nội địa (mời Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp, phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng đi; đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự giao ban Đảng ủy khối Doanh nghiệp quý II/2021.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Năm, ngày 24/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIII.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá XIII.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Họp Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khoá
XIII.
+ Chiều: Dự họp Thường vụ Đảng ủy xã Ia Yok (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Sáu, ngày 25/6/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Chủ trì Hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân huyện sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự Hội nghị Hội Nông dân mở rộng.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân huyện sơ kết công tác
6 tháng đầu năm.
+ Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện Kế hoạch điều trị F0
tại Trung tâm Y tế huyện; nghe báo cáo về thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng, chống
dịch Covid (mời đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Bảy, ngày 26/6/2021: 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 27/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan.
- Đ/c Đông: Đi học lớp bồi dưỡng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Đà Nẵng
(6h30’ có mặt tại trụ sở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đi xe đ/c Hậu).
- 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 công tác 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.
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