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 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021)
* Thứ Hai, ngày 04/10/2021: đồng chí Đông trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tại xã Ia O (đi
xe đ/c Hậu).
+ Chiều: Công tác tại Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chiă cùng Đoàn đại
biểu Quốc hội (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Làm việc với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi
trường và Tổ công tác dự án điện gió Ia Pếch.
- Đ/c Đông: + Sáng: Làm việc tại cơ quan.
+ Chiều: Sinh hoạt chi bộ cơ quan.
* Thứ Ba, ngày 05/10/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: + Sáng: Từ 7h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 9h30’: Nghe phòng Nội vụ báo cáo kết quả rà soát sắp
xếp đơn vị hành chính cấp xã (mời các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng
HĐND và UBND huyện cùng dự).
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Hưng: + Sáng: Từ 7h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 8h00’: Dự Hội nghị đánh giá hiệu quả các mô hình kinh
tế tập thể tại huyện.
+ Chiều: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Từ 7h30’: Hội ý lãnh đạo UBND huyện.
Từ 9h30’: Nghe phòng Nội vụ báo cáo kết quả rà soát sắp xếp đơn
vị hành chính cấp xã.
+ Chiều: Dự sinh hoạt Chi bộ tại Đảng bộ xã Ia Yok (đi xe đ/c
Thành).
* Thứ Tư, ngày 06/10/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan
- Đ/c Quý, Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông : + Sáng: Làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hoá xã hội Hội đồng
nhân dân tỉnh.
+ Chiều: Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại THCS Dân tộc
Nội trú (Mời đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng
HĐND và UBND huyện cùng đi, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Năm, ngày 07/10/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý, Đ/c Hưng, Đ/c Đông: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại
Huyện ủy.

* Thứ Sáu, ngày 08/10/2021: đồng chí Hưng trực cơ quan.
- Đ/c Quý: + Sáng: Dự kiến làm việc với Lãnh đạo huyện Ia H’Drai tại huyện
(Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện
huyện Ia H’Drai chuẩn bị báo cáo kết quả phối hợp 9 tháng, những nội dung đề xuất,
trong đó có nội dung: tạo điều kiện cho dân Ia Khai sản xuất tại xã Ia Tơi).
+ Chiều: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Đ/c Hưng: Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Đông: + Sáng: Dự làm việc với Lãnh đạo huyện Ia H’Drai tại huyện.
+ Chiều: Làm việc với UBND xã Ia Chía về hoạt động Hội khuyến
học, Hội Chữ thập đỏ (Mời đ/c Chủ tịch Hội khuyến học, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ
huyện cùng đi; Thành phần ở xã mời: Đại diện Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN; Chủ
tịch, phó chủ tịch Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ xã cùng dự, đi xe đ/c Thành).
* Thứ Bảy, ngày 09/10/2021: đồng chí Quý trực cơ quan
- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác cơ sở (đi xe đ/c Hậu).
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và bộ phận Văn thư trực cơ quan.
* Chủ nhật, ngày 10/10/2021: đồng chí Đông trực cơ quan.
- Đ/c Quý: Kiểm tra công tác cơ sở (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 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:
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.

Nguyễn Ngọc Anh

