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

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

 Số: 27/LCT-VP Chư Păh, ngày 5 tháng 7 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 5/7/2021 đến ngày 10/7/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(5/7/2021) 

 

- 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: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự làm việc với đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh (lúc 8 giờ 

00 tại phòng họp số 1); Hội ý Lãnh đạo UBND huyện (lúc 8 giờ 30 tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Hội ý Lãnh đạo UBND huyện (lúc 8 giờ 30 tại phòng họp số 1). Họp nắm tình 

hình, rà soát các nội dung chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các điểm thi 

trên địa bàn huyện (lúc 9 giờ 30 tại phòng họp số 2). 

* Buổi chiều: Dự Họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

(lúc 14 giờ 00 tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh; xe 81B-1229). 

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

* Buổi sáng: Hội ý Lãnh đạo UBND huyện (lúc 8 giờ 30 tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc với đoàn của Sở Nông nghiệp và PTNT về thống nhất số liệu diện tích 

trồng rừng của Công ty cổ phần Nguyên Lâm Gia Lai (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

Thứ Ba 

(6/7/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):   
* Buổi sáng: Dự họp Thường trực 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: Dự họp Thường trực HĐND huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

* Buổi chiều: Dự họp thành viên UBND huyện bất thường (lúc 13 giờ 30 tại phòng họp số 1). 

Dự thông qua biên bản kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện (lúc 15 giờ 

30 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Đi thăm các điểm thi trên địa bàn huyện (lúc 8 giờ 00; cùng đi có lãnh đạo các 

đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Giáo dục-Đào tạo; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Dự họp thành viên UBND huyện bất thường (lúc 13 giờ 30 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm da nổi cục trên gia súc với đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại xã Ia Khươl, Ia Phí  (lúc 13 giờ 30; cùng đi có lãnh đạo đơn 

vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; xe 81B-4445). 

Thứ Tư 

(7/7/2021) 

 

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

* Buổi chiều: Họp Chi bộ tháng 7 (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: Họp Chi bộ tháng 7 (Lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Kiểm tra, theo dõi tình hình thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 tại các điểm thi trên địa bàn huyện (xe 81B-1229). Họp Chi bộ tháng 

7 (Lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 



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

* Buổi sáng: Dự Hội nghị tuyên truyền trực tuyến thành quả phân giới cắm mốc trên đất liền 

Việt Nam – Cam Pu Chia (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1) 

* Buổi chiều: Họp Chi bộ tháng 7 (Lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

Thứ Năm 

(8/7/2021) 

 

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

* Buổi sáng: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy (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 họp Ban Thường vụ huyện ủy (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy) 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Kiểm tra, theo dõi tình hình thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 tại các điểm thi trên địa bàn huyện (xe 81B-1229). 

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

* Buổi sáng: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy) 

* Buổi chiều: Làm việc với Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung về hỗ trợ thành lập tổ 

công tác nhằm giải quyết vướng mắc, phát sinh trong thời gian cắt điện thi công dự án Trạm 

biến áp 110 Kv Ia Grai+ nhánh rẽ (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

   Thứ Sáu 

(9/7/2021) 

 

- 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: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp Thường trực huyện ủy (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy) 

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh (Phó Chủ tịch UBND huyện): Dự họp Hội đồng sáng kiến kinh 

nghiệm ngành giáo dục (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

Thứ Bảy 

(10/7/2021) 

 

- 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 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-07-05T14:09:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI

	Phạm Minh Châu<chaupm.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




