
 UBND HUYỆN CHƯ PĂH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Số: 16/LCT-VP Chư Păh, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

(Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022) 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(18/4/2022) 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):   
* Buổi sáng: Hội ý với các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện (lúc 9 giờ 00 tại phòng họp số 

2).  

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện tỉnh. 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện): Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

(19/4/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện): Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết 

quý I (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết quý I 

(lúc 8 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện sơ kết quý I (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

*Buổi tối: Dự Lễ Khai mạc ngày Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất, 

năm 2022 (Bắt đầu lúc 19 giờ 30, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku; xe 81B-1229). 

 Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự họp tại Sở Tài nguyên Môi trường về rà soát lại dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, 

bổ sung của huyện (lúc 8 giờ 30 tại phòng họp Sở Tài nguyên-Môi trường; xe 81B-1229).  

* Buổi chiều: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện sơ kết quý I (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường 

huyện). 

Thứ Tư 

(20/4/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  

* Buổi sáng: Làm việc với Thường trực HĐND xã Đăk Tơ Ver (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã 

Đăk Tơ Ver; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc với Thường trực HĐND xã Ia Khươl (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường xã Ia 

Khươl; xe 81B-1229). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 

2023 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường BCH Quân sự huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp tại Sở Kế hoạch-Đầu tư về thống nhất phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp 

huyện (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Kế hoạch-Đầu tư, cùng dự có lãnh đạo phòng: Tài 

nguyên-Môi trường, Tài chính-Kế hoạch; xe 81B-4445). 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện):  

*Buổi sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Đảng bộ xã Ia Nhin (Bắt đầu 

lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã Ia Nhin; xe 81B-4445). 

 *Buổi chiều: Dự Lễ Bế mạc ngày Hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ Nhất, 

năm 2022 (Bắt đầu lúc 15 giờ 00, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku). 

- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện): Dự tiếp dân định kỳ với đồng chí Bí thư 

Huyện ủy (lúc 8 giờ 00 tại Trụ sở tiếp công dân huyện). 

Thứ Năm 

(21/4/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Làm việc với Thường trực HĐND xã Chư Đăng Ya (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã 

Chư Đăng Ya; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc với Thường trực HĐND xã Nghĩa Hưng (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường xã 

Nghĩa Hưng; xe 81B-1229). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự họp Thường trực Huyện ủy (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

* Buổi chiều: Dự họp Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu các xã: Nghĩa Hòa, Ia Ka, Ia 

Phí, Chư Đăng Ya, Đăk Tơ Ver và thị trấn Phú Hòa trong khu vực phòng thủ năm 2022 (lúc 14 

giờ 00 tại Hội trường BCH Quân sự huyện). 



- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Chi bộ  Thanh tra -Tư pháp 

huyện (Bắt đầu lúc 8 giờ 00, tại Phòng họp Thanh tra huyện). 

* Buổi chiều: Làm việc với Phòng Văn hóa-Thông tin và Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao 

huyện về công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện 

Chư Păh lần thứ VI/2022 (Bắt đầu lúc 14 giờ 00, tại Phòng họp số 1). 
- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự họp tại Sở Tài nguyên Môi trường về tăng cường công tác quản lý đất đai; thanh 

tra, kiểm tra các vụ việc thu gom đất nông nghiệp, phân lô, bán nền trái quy định  (lúc 8 giờ 00 

tại phòng họp Sở Tài nguyên-Môi trường; cùng dự có lãnh đạo phòng Tài nguyên-Môi trường; xe 

81B-4445).  

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

   Thứ Sáu 

(22/4/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến học tập, quán triệt Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự điễn biến, tự chuyển hóa và Kế hoạch 

số 70-KH/TU ngày 31/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW  (lúc 8 giờ 

00 tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp Thành viên UBND huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến học tập, quán triệt Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự điễn biến, tự chuyển hóa và Kế hoạch 

số 70-KH/TU ngày 31/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW  (lúc 8 giờ 

00 tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp Thành viên UBND huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến học tập, quán triệt Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự điễn biến, tự chuyển hóa và Kế hoạch 

số 70-KH/TU ngày 31/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW  (lúc 8 giờ 

00 tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp Thành viên UBND huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện):  

* Buổi sáng: Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến học tập, quán triệt Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn 

Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự điễn biến, tự chuyển hóa và Kế hoạch 

số 70-KH/TU ngày 31/3/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW  (lúc 8 giờ 

00 tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp Thành viên UBND huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

Thứ Bảy 

(23/4/2022) 

 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện) 

- Trực Lái xe: Đ/c Lê Hoàng Hải, Xe 81B-1229. 

Ghi chú: Lịch Công tác này thay cho Giấy mời. 

Nơi nhận:                 CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực H/ủy; 

- T.Trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Các Phó TB chuyên trách HĐND huyện; 

- VP H/ủy, các Ban XD Đảng H/ủy; 

- UBMTTQVN,các Đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cán bộ-Công chức-NLĐ VP; 

- Lưu: VT.         Phạm Minh Châu 


