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

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

 Số: 15/LCT-VP Chư Păh, ngày 12 tháng 4 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(12/4/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Hội ý với các Phó ban chuyên trách HĐND huyện (lúc 7 giờ 30 tại phòng họp số 

2). 

* Buổi chiều: Dự họp Thường vụ huyện ủy bất thường (14 giờ tại phòng họp Ban Thường vụ). 

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

* Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1).  

* Buổi chiều: Dự họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2017-2020 và đề xuất Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 (lúc 13 giờ 30, tại phòng họp 3A, trụ sở UBND tỉnh; xe 81B-4445). 

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

* Buổi sáng: Hội ý lãnh đạo UBND huyện (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: Hội ý lãnh đạo UBND huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1).  

* Buổi chiều: Dự họp Thường vụ huyện ủy bất thường (14 giờ tại phòng họp Ban Thường vụ). 

Thứ Ba 

(13/4/2021) 

 

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

* Buổi chiều: Đi kiểm tra công tác bầu cử HĐND tại xã Chư Đăng Ya (lúc 14 giờ 00 tại xã 

Chư Đăng Ya; xe 81B-1229). 

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

* Buổi sáng: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua 02 đồ án quy hoạch chung tại Thị 

trấn Phú hòa; thị trấn Ia Ly  (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Tỉnh ủy; xe 81B-4445). 

* Buổi chiều: Dự họp giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, chậm trễ liên quan đến đất đai trên 

địa bàn huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Đi công tác cơ sở. 

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

* Buổi sáng: Làm việc với Ban chỉ đạo NTM xã Ia Mơ Nông về tình hình triển khai thực hiện 

CTMTQG NTM trên địa bàn xã (lúc 8 giờ 00 tại hội trường xã Ia Mơ Nông; cùng đi có lãnh 

đạo phòng Nông nghiệp & PTNT; xe 81B-1229) 

* Buổi chiều: Dự họp giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, chậm trễ liên quan đến đất đai trên 

địa bàn huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

Thứ Tư 

(14/4/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Đi kiểm tra công tác bầu cử HĐND tại xã Nghĩa Hưng (lúc 8 giờ 00 tại xã Nghĩa 

Hưng; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Đi kiểm tra công tác bầu cử HĐND tại Thị trấn Ia Ly (lúc 14 giờ tại Thị trấn Ia 

Ly; xe 81B-1229). 

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

* Buổi sáng: Đi công tác cơ sở kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 

(lúc 8 giờ 00; cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế- Hạ tầng; Ban quản lý các dự án ĐT 

xây dựng; xe 81B-4445)  . 

* Buổi chiều: Dự họp tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản quý I, phương 

hướng, nhiệm vụ quý II (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Họp Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp 



Ngân hàng CSXH huyện).  

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan . 

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

Thứ Năm 

(15/4/2021) 

 

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

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

của huyện). 

- 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): Đi thăm quan các mô hình nông 

nghiệp tại huyện Kbang (lúc 8 giờ 00; cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Nông nghiệp & PTNT; 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; xe 81B-4445).  

   Thứ Sáu 

(16/4/2021) 

 

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

* Buổi chiều: Dự Hội nghị hiệp thương lần 3 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường chung huyện).   

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

* Buổi sáng: Làm việc với công ty TNHHMTV cao su Chư Păh liên quan đến việc thanh lý 

các giếng khoan; tiền miễn thuế; Hoán đổi trụ sở làm việc của Chi cục thuế khu vực IaGrai-

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

* Buổi chiều: Dự Hội nghị hiệp thương lần 3 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường chung huyện).   

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Đi công tác cơ sở.  

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

Thứ Bảy 

(17/4/2021) 

 

- 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 
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