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LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
(Từ ngày 11/1/2021 đến ngày 16/1/2021) 

 

      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

 

 

Thứ Hai 

(11/1/2021) 

- Đ/c Nay Kiên (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 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).  

*Buổi chiều: Làm việc với Trường cao đẳng Gia Lai (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp số 

2).  

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

*Buổi sáng: Làm việc với đoàn của Sở nông nghiệp và PTNT về kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2020-2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng 

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

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan.  

 

Thứ Ba 

(12/1/2021) 

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

*Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan.  

*Buổi chiều: Dự họp nghe phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo nghiên cứu khả thi 

chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương giai đoạn 2021 -2025 (lúc 

14 giờ 00 tại phòng họp số 1; dự họp gồm thủ trưởng các phòng: Tài chính – Kế 

hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên-Môi trường, Văn phòng 

HĐND-UBND huyện). 

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

*Buổi sáng: Dự kỳ họp thứ mười – HĐND xã Ia Khươl (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã 

Ia Khươl, xe 81B-1229).  

*Buổi chiều: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện đề án 938, 939 của Thủ tướng Chính 

phủ (lúc 13 giờ 30, tại Hội trường Viên Ngọc Xanh 2, Khách sạn Pleiku Palace, xe 81B-

1229). 

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

*Buổi sáng: Dự họp đề nghị xét công nhận xã Hòa Phú đạt chuẩn nông thôn mới (Lúc 

8 giờ 00 tại Hội trường xã Hòa Phú, xe 81B-4445).  

*Buổi chiều: Đi công tác cơ sở (cùng đi có Lãnh đạo phòng Tài nguyên-Môi trường, xe 

81B-4445). 

 

Thứ Tư 

(13/1/2021) 

- 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 hội nghị phân bổ chỉ tiêu, địa bàn giao nhận quân năm 2021 ( lúc 14 

giờ 00 tại Hội trường BCH Quân sự huyện). 

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

*Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

*Buổi chiều: Dự họp Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện để đánh 

giá kết quả hoạt động năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021  (lúc 14 giờ 00 tại 

phòng họp Ngân hàng CSXH huyện). 



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

 *Buổi sáng: Làm việc với UBND xã Ia Kreng về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 

2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã Ia Kreng; 

cùng tham dự có Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Nông nghiệp 

&PTNT, Tài nguyên-Môi trường, Hạt Kiểm lâm, xe 81B-1229). 

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ Năm 

(14/1/2021) 

 

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

*Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, khu B, trụ sở Tỉnh 

ủy, xe 81B-4445). 

*Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 

năm 2020 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh, khu B, trụ sở Tỉnh ủy, xe 

81B-4445). 

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

*Buổi sáng: Làm việc tại cơ quan. 

*Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 1 (lúc 14 giờ tại phòng họp số 2). 

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

*Buổi sáng: Dự họp Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng của huyện (lúc 8 giờ 00 

tại phòng họp số 1). 

*Buổi chiều: Họp chi bộ tháng 1 (lúc 14 giờ tại phòng họp số 2). 

   Thứ Sáu 

(15/1/2021) 

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

*Buổi sáng: Truyền đạt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm 

kỳ 2020-2025 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường huyện). 

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

 *Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (lúc 7 giờ 30, tại Hội trường Viên Ngọc 

Xanh 2, Khách sạn Pleiku Palace, xe 81B-4445). 

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

*Buổi sáng: Làm việc với UBND xã Chư Đăng Ya về tình hình thực hiện nhiệm vụ 

năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường xã Chư 

Đăng Ya; cùng tham dự có Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, 

Nông nghiệp &PTNT, Tài nguyên-Môi trường, Hạt Kiểm lâm, xe 81B-1229). 

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

Thứ Bảy 

(16/1/2021) 

+ Trực lãnh đạo: Phạm Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND huyện)  

+ Trực lái xe: 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 


