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

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

 Số: 07/LCT-VP Chư Păh, ngày 14 tháng 2 năm 2022 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 14/2/2022 đến ngày 19/2/2022) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(14/2/2022) 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):   
* Buổi sáng: Hội ý các phó ban chuyên trách HĐND huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

* 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 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để thống nhất các trường hợp dự án 

được kéo dài kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục triển khai thực hiện (lúc 13 giờ 

30 tại phòng họp tầng 3-Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng đi có Trưởng phòng Tài chính-Kế 

hoạch; xe 81B-4445). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp tại Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh để thống nhất kế hoạch chỉ 

tiêu giảm nghèo (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp Sở Lao động Thương binh và xã hội; xe 81B-

1229). 

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

* Buổi sáng: Dự làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (lúc 8 giờ 00 

tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

(15/2/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện): Dự tiếp dân định kỳ (lúc 8 giờ 00 tại Trụ 

sở tiếp công dân huyện). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Dự tiếp dân định kỳ (lúc 8 giờ 00 tại Trụ sở tiếp 

công dân huyện). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Tổng duyệt chương trình tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022  (bắt đầu lúc 15 

giờ 00, tại Ban chỉ huy quân sự huyện) 

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

Thứ Tư 

(16/2/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2022 (lúc 6 giờ 15 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự Lễ giao nhận quân năm 2022 (lúc 6 giờ 15 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp nghe phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo xử lý nguồn tạm ứng khu vực 

17,5 ha tại thị trấn Phú Hòa (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1).  

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Dự Lễ giao nhận quân và tiễn đưa 

công dân đến đơn vị nhận quân năm 2022 (lúc 6 giờ 15 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện; xe 

81B-1229). 

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

* Buổi sáng: Dự họp tại Sở Nông nghiệp và PTNT về bàn giải pháp phát triển bền vững vùng 

nguyên liệu sắn trên địa bàn tỉnh (lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Sở Nông nghiệp&PTNT). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Năm 

(17/2/2022) 

 

- 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 họp Thường trực Huyện ủy (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 



* Buổi chiều: Dự họp bàn giao mặt bằng dự án đường giao thông huyện Chư Păh (lúc 14 giờ 

00 tại phòng họp số 1). 

- 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 

(18/2/2022) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Dự làm việc với BTV Huyện đoàn (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự làm việc với BTV Huyện đoàn (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

* Buổi chiều: Dự họp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư 

dự án của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Cao Nguyên (lúc 13 giờ 30 tại phòng 

họp tầng 3-Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng đi có Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; xe 81B-

4445). 

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

* Buổi sáng: Làm việc với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội về triển khai, thực hiện 

một số nhiệm vụ công tác năm 2022 (bắt đầu 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 làm việc với BTV Huyện đoàn (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

(19/2/2022) 

 

- 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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