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

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

 Số: 28/LCT-VP Chư Păh, ngày 12 tháng 7 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 17/7/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(12/7/2021) 

 

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

* Buổi chiều: Dự Họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 

xã Ia Kreng (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 2).  

- 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: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Ba 

(13/7/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):   
* Buổi sáng: Dự Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI (lúc 8 giờ 00 

tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị 

TW3 khóa 13 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

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

* Buổi sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác Quốc phòng QSĐP 6 tháng đầu năm (lúc 8 giờ 00 

tại Hội trường Bộ chỉ huy QS tỉnh, xe 81B-4445). 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị 

TW3 khóa 13 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

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

* Buổi sáng: Dự Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI (lúc 8 giờ 00 

tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị 

TW3 khóa 13 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

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

* Buổi sáng: Dự Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI (lúc 8 giờ 00 

tại Hội trường huyện). 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị 

TW3 khóa 13 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

Thứ Tư 

(14/7/2021) 

 

- 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: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 

(lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Dự Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2020-2021 (lúc 

14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

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

* Buổi sáng: Kiểm tra, tổng duyệt nội dung chuẩn bị Lễ viếng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ 

được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Kreng (lúc 8 giờ 00 tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện).  

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 



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

* Buổi sáng: Đi kiểm tra công tác quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản (lúc 8 giờ 00, cùng đi 

có lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên-Môi trường, Hạt Kiểm lâm; Ban quản lý rừng 

phòng hộ Ia Ly; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh viêm da, nổi cục trâu, 

bò trên địa bàn tỉnh (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

Thứ Năm 

(15/7/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Tiếp dân định kỳ tháng 7 (lúc 8 giờ 00 tại Trụ sở Ban Tiếp dân huyện). 

* Buổi chiều: Dự Lễ truy điệu hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia 

Kreng (lúc 14 giờ 00 tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện). 

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

* Buổi sáng: Tiếp dân định kỳ tháng 7 (lúc 8 giờ 00 tại Trụ sở Ban Tiếp dân huyện). 

* Buổi chiều: Dự Lễ truy điệu hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia 

Kreng (lúc 14 giờ 00 tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện). 

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

* Buổi sáng: Dự Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia Kreng (lúc 9 

giờ 00 tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện). 

* Buổi chiều: Dự Lễ truy điệu hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Ia 

Kreng (lúc 14 giờ 00 tại Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện). 

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

* Buổi sáng: Dự làm việc nghe phòng Tài chính-Kế hoạch báo cáo tình hình quyết toán dự án 

đường tránh Hồ Chí Minh (lúc 8 giờ 00, tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Tiếp dân định kỳ tháng 7 (lúc 14 giờ 00 tại Trụ sở Ban Tiếp dân huyện). 

   Thứ Sáu 

(16/7/2021) 

 

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

* Buổi chiều: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường BCH Quân sự). 

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

* Buổi sáng: Đi kiểm tra tình hình cơ sở tại xã Chư Đăng Ya (lúc 8 giờ 00, cùng đi có lãnh 

đạo đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Văn hóa-Thông tin, Trạm cấp nước DVĐT, Trung tâm 

Văn hóa TT&TT huyện; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều:  Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Làm việc với Công ty thủy điện Ia Ly về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng 

(lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều:  Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

(17/7/2021) 

 

- 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 
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