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 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)
* Thứ Hai, ngày 18/4/2022: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’: Họp Thường trực Huyện uỷ;
Từ 8h00’: Chủ trì lễ phát động cao điểm an toàn giao thông
tại Công an huyện (đi xe tài xế Hậu);
Từ 9h30’: 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: Chỉ đạo công tác Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII, năm 2022.
* Thứ Ba, ngày 19/4/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Họp Hội đồng đấu giá tài sản huyện (Phòng TNMT chuẩn bị
nội dung, mời thành phần liên quan).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Đi kiểm tra thực trạng nhà ở Người có công (mời đại diện
phòng LĐTBXH huyện cùng đi, đi xe tài xế Thành).
+ Chiều: Từ 14h00’: Đi kiểm tra thực trạng nhà ở Người có công
(mời đại diện phòng LĐTBXH huyện cùng đi đi xe đ/c Thành);
Từ 19h30’: Dự Lễ Khai mạc Ngày hội Văn hoá các Dân
tộc tỉnh Gia Lai tại Quảng trường Đại đoàn kết; đi xe tài xế Thành.
* Thứ Tư, ngày 20/4/2022: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 8h00’: Họp Ủy ban nghe các ngành báo cáo Đề án sáp
nhập đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện giai đoạn 2020-2025 (Phòng Nội vụ chuẩn bị
nội dung).
Từ 9h30’: Nghe báo cáo phương án đặt tên đường; cắm
mốc chỉ giới xây dựng; lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông và phân làn đường thị trấn Ia
Kha (Đc Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo).
+ Chiều: Dự họp tại Sở Kế hoạch và ĐT; Đi xe tài xế Hậu.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Nghe báo cáo phương án đặt tên đường; cắm mốc chỉ giới xây
dựng; lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông và phân làn đường thị trấn Ia Kha (giao
Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị
nội dung).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: Chỉ đạo công tác Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII, năm 2022.
* Thứ Năm, ngày 21/4/2022: đồng chí Đông trực cơ quan

- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc với xã Ia Khai về Xây dựng Nông thôn mới năm
2022 (đi xe tài xế Hậu).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng:+ Sáng: Làm việc với xã Ia Khai về Xây dựng Nông thôn mới năm
2022 (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc với xã Ia Khai về Xây dựng Nông thôn mới năm
2022 (Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe).
+ Chiều: Dự Lễ bế mạc và trao giải tại Đại hội Thể dục thể thao lần
thứ VII, năm 2022, tại Nhà thị đấu Đa năng huyện.
* Thứ Sáu, ngày 22/4/2022: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận của TW
và Kế hoạch của Tỉnh uỷ tại Hội trường lớn UBND huyện.
+ Chiều: Chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, tại
Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự kiến làm việc Sở Giao thông vận tải về kiến nghị của
HĐND tỉnh.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận của
TW và Kế hoạch của Tỉnh uỷ tại Hội trường lớn UBND huyện.
+ Chiều: Kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ em dưới 11
tuổi tại một số địa phương (Mời đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, phòng Giáo
dục và Đào tạo cùng đi, đi xe tài xế Thành).
* Thứ Bảy, ngày 23/4/2022: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Đông: Kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ em dưới 11 tuổi tại
một số địa phương (Mời đại diện LĐ TTYT, phòng GD-ĐT cùng đi, đi xe tài xế Thành).
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 24/4/2022: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: Dự kiến tiếp và làm việc với AHLLVT Khuất Duy Tiến tại Hội trường
UBND huyện và đi thăm di tích Chư Nghé (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối
hợp với Sư đoàn 320 chuẩn bị, đi xe tài xế 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:
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thường trực Huyện ủy;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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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