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

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

 Số: 46/LCT-VP Chư Păh, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(15/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện tại xã Ia Ka 

(lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã Ia Ka; xe 81B-1229). 

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

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

* Buổi sáng: Dự tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh tại xã Nghĩa Hưng (lúc 8 giờ 00 tại Hội 

trường xã Nghĩa Hưng). 

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

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

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

* Buổi chiều: Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo năm 2021 và chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025 tỉnh (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện tại xã Hà Tây 

(lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã Hà Tây; xe 81B-4445). 

* Buổi chiều: làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

(16/11/2021) 

 

- 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: Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện tại thị trấn 

Phú Hòa (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường thị trấn Phú Hòa; xe 81B-4445). 

* Buổi chiều: Dự họp Thường trực Huyện ủy (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp Ban Thường vụ). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp triển khai Kế hoạch giảm nghèo; bảo hiểm y tế năm 2022 (lúc 14 giờ 00 

tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND huyện tại xã Đăk 

Tơ Ver (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã Đăk Tơ ver; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: làm việc tại cơ quan. 

Thứ Tư 

(17/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Làm việc với đoàn giám sát Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ và 

sử dụng kinh phí sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thuộc nhiệm vụ chi 

sự nghiệp giáo dục-đào tạo giai đoạn 2017-2020 (lúc 8 giờ 00; đi thực tế sau đó về làm việc 

tại phòng họp số 1; xe 81B-4445). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Làm việc với đoàn giám sát Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về phân bổ và 

sử dụng kinh phí sửa chữa, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thuộc nhiệm vụ chi 

sự nghiệp giáo dục-đào tạo giai đoạn 2017-2020 (lúc 8 giờ 00; đi thực tế sau đó về làm việc 

tại phòng họp số 1; xe 81B-4445). 

* Buổi chiều: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Hde, xã Đăk Tơ Ver (lúc 14 giờ 

00 tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Hde; cùng dự có lãnh đạo: Văn phòng HĐND-UBND 

huyện, Trung tâm Văn hóa -Thông tin-Thể thao huyện; xe 81B-4445). 

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



* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Làm việc với Tiểu ban ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng vaccin phòng 

Covid-19 và TT (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 Năm 

(18/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Đi thăm và chúc mừng UBMTTQ VN huyện nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền 

thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (lúc 8 giờ 00; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp một số phòng, ban, đơn vị có liên quan để thống nhất báo cáo trả lời các 

kiến nghị cử tri cho kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa VI (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Dự họp trực tuyến nghe Sở LĐ-TB&XH báo cáo vấn đề người lao động về tỉnh và 

hướng giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh và đưa người lao động trở lại làm việc ở các 

tỉnh (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Dự họp một số phòng, ban, đơn vị có liên quan để thống nhất báo cáo trả lời các 

kiến nghị cử tri cho kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa VI (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Đi thăm và chúc mừng UBMTTQ VN huyện nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền 

thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (lúc 8 giờ 00; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Dự họp một số phòng, ban, đơn vị có liên quan để thống nhất báo cáo trả lời các 

kiến nghị cử tri cho kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa VI (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

   Thứ Sáu 

(19/11/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Đi thăm và chúc mừng nhân ngày nhà giáo việt nam 20/11/2021 tại phòng Giáo 

dục-Đào tạo; Trung tâm giáo dục NN-GDTX; Trung tâm chính trị huyện (lúc 8 giờ 00; xe 

81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Dự họp nghe phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo 

các nội dung trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa VI (lúc 8 giờ 30 tại phòng họp số 1). 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Đi thăm và chúc mừng nhân ngày 

nhà giáo việt nam 20/11/2021 tại phòng Giáo dục-Đào tạo; Trung tâm giáo dục NN-GDTX; 

Trung tâm chính trị huyện (lúc 8 giờ 00; xe 81B-1229). Dự họp nghe phòng Tài chính-Kế 

hoạch báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa VI (lúc 8 giờ 30 tại 

phòng họp số 1). 

- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện): Dự họp nghe phòng Tài chính-Kế 

hoạch báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa VI (lúc 8 giờ 30 tại 

phòng họp số 1). 

Thứ Bảy 

(20/11/2021) 

 

- 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 
 


