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

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

 Số: 45/LCT-VP Chư Păh, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(8/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Hội ý các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện (lúc 9 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

* Buổi chiều: Dự họp đoàn giám sát của Ban dân tộc HĐND huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng 

họp số 2). 

- 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: Làm việc với Đoàn của Sở Kế hoạch-Đầu tư về đánh giá tiến độ triển khai thực 

hiện 02 dự án của công ty BioPhap trên địa bàn huyện (Lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1; xe 

81B-4445)  . 

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

* Buổi sáng: Dự họp trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác 

minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccin phòng Covid-19 (lúc 9 giờ 00 tại 

phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Dự họp trực tuyến đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở 

giáo dục (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

Thứ Ba 

(9/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại xã Ia Phí (lúc 8 giờ 00 tại xã Ia Phí; 

xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Dự họp với Huyện đoàn Chư Păh về Chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại 

biểu HĐND huyện với trẻ em năm 2021 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố quyết định kiểm tra công tác Nội 

chính; cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng; tiếp dân và giải quyết đơn thư (lúc 14 giờ 

00 tại phòng họp Ban thường vụ Huyện ủy; cùng dự có Chánh văn phòng HĐND-UBND 

huyện). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp với Huyện đoàn Chư Păh về Chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại 

biểu HĐND huyện với trẻ em năm 2021 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

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

* Buổi sáng: Dự họp tại Sở Tài nguyên-Môi trường về làm rõ các hồ sơ xin thuê đất của Công 

ty cổ phần sông đà Tây nguyên và Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh (lúc 8 giờ 00 tại Hội 

trường 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 Tư 

(10/11/2021) 

 

- 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 toàn tỉnh về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương đảng khóa IX về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường 

huyện). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 



- 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 Năm 

(11/11/2021) 

 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp Thường trực HĐND huyện để rà soát các nội dung để chuẩn bị phục vụ kỳ 

họp thứ Tư-HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp Thường trực HĐND huyện để rà soát các nội dung để chuẩn bị phục vụ kỳ 

họp thứ Tư-HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

- 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 Sáu 

(12/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 2, xã Ia Ka (lúc 8 giờ 00 tại Hội 

trường thôn 2, xã Ia ka; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự họp Thành viên UBND huyện nghe phòng Kinh tế-Hạ tầng thông qua Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh (lúc 8 giờ 00 tại 

phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự họp Thành viên UBND huyện nghe phòng Kinh tế-Hạ tầng thông qua Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh (lúc 8 giờ 00 tại 

phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự họp Thành viên UBND huyện nghe phòng Kinh tế-Hạ tầng thông qua Đồ án 

quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh (lúc 8 giờ 00 tại 

phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

(13/11/2021) 

 

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

- Trực lái xe: Đ/c Nguyễn Bá Hải (xe 81B-4445).  

 

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 
 


