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 07/6/2021 đến ngày 13/6/2021)
* Thứ Hai, ngày 07/6/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’ đến 8h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 8h00’: Họp Thường trực Huyện ủy.
+ 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: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 08/6/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự họp Đảng uỷ Công an huyện (đi xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Công tác xã Ia Pếch kiểm tra vướng mắc liên quan đến Dự án Điện
gió Ia Pech (Mơi Công an huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phòng Kinh tế và Hạ
tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Ia Pếch cùng đi, Văn phòng HĐND
và UBND huyện bố trí xe).
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị tỉnh Gia Lai tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (đi xe đ/c Thành).
* Thứ Tư, ngày 09/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Họp Ban chỉ đạo chống thất thu.
+ Chiều: Làm việc với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng
Nội vụ về sắp xếp cán bộ quản lý năm học 2021-2022.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Công tác xã Ia Chiă, Ia O kiểm tra triển khai Sản xuất,
Phòng chống thiên tai, phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu bò (Mời lãnh đạo Trung
tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cùng đi, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Dự họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan hồ sơ đề
nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất Dự án mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị
trấn Ia Kha (đi xe đ/c Thành).
- Đ/c Đông: + Sáng: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Ia Krăi (Văn
phòng HĐND và UBND huyện thông báo thành phần, nội dung kiểm tra, đi xe đ/c
Hậu).
+ Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Ia Bă (Văn
phòng HĐND và UBND huyện thông báo thành phần, nội dung kiểm tra, đi xe đ/c
Hậu).
* Thứ Năm, ngày 10/6/2021: đồng chí Đông trực cơ quan

- Đ/c Quý: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc Sở Giao thông vận tải, tại UBND huyện (mời đ/c
Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng dự làm việc, Văn phòng HĐND và UBND
huyện chuẩn bị giấy mời, phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị nội dung, Chủ tịch UBND
các xã liên quan cùng dự).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Công tác xã Ia Sao, Ia Dêr kiểm tra Sản xuất, Phòng chống
thiên tai, phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu bò (Mời lãnh đạo Trung tâm dịch vụ
nông nghiệp huyện cùng đi, đi xe đ/c Thành).
+ Chiều: Dự làm việc Sở Giao thông vận tải về đăng kiểm phương
tiện thủy nội địa và các nội dung liên quan.
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Sáu, ngày 11/6/2021: đồng chí Quý trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Dự làm việc vói Hội Nông dân tỉnh giám sát chương trình
tái canh cà phê (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung báo cáo, nội dung làm
việc và cùng dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: Làm việc tại cơ quan.
* Thứ Bảy, ngày 12/6/2021: 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 13/6/2021: đồng chí Đông 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 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:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- 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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