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

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

 Số: 52/LCT-VP Chư Păh, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Thứ Hai 

(27/12/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện): Dự họp Thường vụ huyện ủy để kiểm 

điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy 

năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Dự họp Thường vụ huyện ủy để kiểm điểm đánh 

giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy năm 2021 (lúc 

8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

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

* Buổi sáng: Dự họp đánh giá công tác phòng chống dịch; thống nhất tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc trong công tác triển khai Nghị quyết số 128; công tác tiêm chủng; chi trả các chế độ 

chính sách  (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND tỉnh; xe 81B-1229).  

* Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

- Đ/c Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện): Dự họp Thường vụ huyện ủy để 

kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV huyện 

ủy năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

Thứ Ba 

(28/12/2021) 

 

- Đ/c Hồ Thị Thảo (Phó Chủ tịch HĐND huyện): Dự họp Thường vụ huyện ủy để kiểm 

điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy 

năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

- Đ/c Nay Kiên (Chủ tịch UBND huyện): Dự họp Thường vụ huyện ủy để kiểm điểm đánh 

giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy năm 2021 (lúc 

8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

- 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): Dự họp Thường vụ huyện ủy để 

kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV huyện 

ủy năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp BTV Huyện ủy). 

Thứ Tư 

(29/12/2021) 

 

- 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): Làm việc tại cơ quan. 

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

Thứ Năm 

(30/12/2021) 

 

- 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: Tiếp dân định kỳ tháng 12 (lúc 8 giờ 00 tại trụ sở tiếp công dân huyện). 

* 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): Đi công tác cơ sở. 

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

* Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Tiếp dân định kỳ tháng 12 (lúc 8 giờ 00 tại trụ sở tiếp công dân huyện). 

   Thứ Sáu 

(31/12/2021) 

 

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

* Buổi chiều: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy phiên thường kỳ tháng 12 (lúc 14 giờ 00 tại 

phòng họp BTV Huyện ủy). 

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

* Buổi sáng: Dự họp giao ban khối Nội chính huyện quý IV năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng 

họp BTV Huyện ủy; cùng dự có đ/c Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện). 



* Buổi chiều: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy phiên thường kỳ tháng 12 (lúc 14 giờ 00 tại 

phòng họp BTV Huyện ủy). 

- 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: Làm việc tại cơ quan. 

* Buổi chiều: Dự họp Ban Thường vụ huyện ủy phiên thường kỳ tháng 12 (lúc 14 giờ 00 tại 

phòng họp BTV Huyện ủy). 

Thứ Bảy 

(01/01/2022) 

 

Nghỉ tết Dương lịch 

- 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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