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

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

 Số: 03/LCT-VP Chư Păh, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 17/1/2022 đến ngày 22/1/2022) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(17/1/2022) 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  Tiếp dân định kỳ tháng 1 (lúc 8 giờ 00 tại 

Trụ sở tiếp công dân huyện). 

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

* Buổi sáng: Tiếp dân định kỳ tháng 1 (lúc 8 giờ 00 tại Trụ sở tiếp công dân huyện). 

* Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với tập thể Ủy ban kiểm tra Huyện ủy (lúc 14 

giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

- 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):  

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Tiếp dân định kỳ tháng 1 (lúc 14 giờ 00 tại Trụ sở tiếp công dân huyện). 

Thứ Ba 

(18/1/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành Tư pháp huyện (lúc 13 giờ 

30 tại Trụ sở công an huyện). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến 2030 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2021 (lúc 8 

giờ 00 tại Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành Tư pháp huyện (lúc 13 giờ 

30 tại Trụ sở công an huyện). 

Thứ Tư 

(19/1/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện): Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Công Thương năm 2021 (lúc 7 giờ 30 tại 

phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Đi thăm và tặng quà các đồng chí 

nguyên lãnh đạo huyện và 05 gia đình chính sách tiểu biểu tại xã Ia Khươl (lúc 8 giờ 00; cùng 

đi có lãnh đạo các đơn vị: phòng Lao động TBXH; Giáo dục-Đào tạo; xe 81B-1229). 

- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện): Đi thăm và tặng quà các đồng chí 

nguyên lãnh đạo huyện và 02 gia đình chính sách tiểu biểu tại xã Đăk Tơ Ver (lúc 8 giờ 00; 

cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; xe 81B-

4445). 

Thứ Năm 

(20/1/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện): Đi thăm và tặng quà các đồng chí nguyên 

lãnh đạo huyện và 05 gia đình chính sách tiểu biểu tại xã Ia Ka (lúc 8 giờ 00; cùng đi có lãnh 

đạo các đơn vị: Ban Pháp chế; Ban Kinh tế-Xã hội; xe 81B-1229). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Đi thăm và tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo 

huyện; Mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Sinh và 04 gia đình chính sách tiểu biểu tại xã Ia Ly 



(lúc 8 giờ 00; cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Nội vụ; Tài chính-Kế hoạch; xe 81B-4445). 

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

* Buổi sáng: Dự Lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 trên địa bàn huyện (lúc 7 

giờ 30 tại Nhà thi đấu Đa năng huyện). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

   Thứ Sáu 

(21/1/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

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

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

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

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

* Buổi sáng: Dự họp Ban chỉ đạo phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

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

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

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

Thứ Bảy 

(22/1/2022) 

 

- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (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 
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