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

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

 Số: 32/LCT-VP Chư Păh, ngày 9 tháng 8 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 9/8/2021 đến ngày 14/8/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(9/8/2021) 

 

- 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 với tập thể Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch về triển khai một số 

nhiệm vụ sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa VI (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1; tham 

dự có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Kinh tế-Hạ tầng, Trạm cấp nước dịch 

vụ-Đô thị). 

- 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 với Thường trực tổ công tác chuyên trách triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (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 với tập thể Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch về triển khai một số 

nhiệm vụ sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa VI (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 1; tham 

dự có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Kinh tế-Hạ tầng, Trạm cấp nước dịch 

vụ-Đô thị). 

Thứ Ba 

(10/8/2021) 

 

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

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Họp nghe báo cáo tiến độ triển khai xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về dân quân tự vệ tại xã Ia Khươl (lúc 8 giờ 00 tại Ban chỉ huy Quân sự 

huyện). 

* Buổi chiều: Dự họp Ban chỉ đạo đề án 61 của huyện (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp Ban 

Thường vụ huyện ủy).  

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

* Buổi sáng: làm việc với UBND thị trấn Ia Ly về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 8 

tháng đầu năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường thị trấn Ia Ly; cùng dự có lãnh đạo các đơn 

vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài nguyên-Môi trường, Kinh tế-Hạ tầng; xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Tư 

(11/8/2021) 

 

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

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Đi công tác cơ sở. 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Dự họp nghe Hạt kiểm lâm báo cáo dự kiến Kế hoạch thực hiện công tác giao, 

khoán bảo vệ rừng (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 1). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Năm 

(12/8/2021) 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện):  
* Buổi sáng: Dự kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Hà Tây (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã 



 Hà Tây; xe 81B-1229) 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: làm việc với UBND thị trấn Phú Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 8 

tháng đầu năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường thị trấn Phú Hòa; cùng dự có lãnh đạo các 

đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài nguyên-Môi trường, Kinh tế-Hạ tầng; Tài chính-Kế 

hoạch; Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

* Buổi sáng: Họp Ban Thường trực Ban chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch Covid-19 (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: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp giải quyết một số vụ việc liên quan đất đai trên địa bàn huyện (lúc 14 

giờ 00 tại phòng họp số 1). 

   Thứ Sáu 

(13/8/2021) 

 

- 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: Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy; chính trị 

viên BCHQS huyện và Bí thư Đảng ủy 14 xã, thị trấn để nghe báo cáo công tác tạo nguồn 

phát triển Đảng viên và một số nội dung liên quan công tác xây dựng Đảng (lúc 8 giờ 00 tại 

phòng họp Ban Thường vụ huyện ủy). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

- 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):  

* Buổi sáng: Kiểm tra công tác quản lý đất đai; Lâm sản trên địa bàn xã Chư Đăng Ya (lúc 8 

giờ 00 tại xã Chư Đăng Ya; cùng đi có lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên-Môi trường, Hạt 

Kiểm lâm; Nông nghiệp và PTNT, xe 81B-1229). 

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

(14/8/2021) 

 

- 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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