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THI, NGAY NO! DUNG CONG VIC 

Thfr Hal 
(1/2/2021) 

- B/c H Thj Thão (Phó Chü tic/i HDND huyn): 
*Buôj sang: Hi ' Thing trijc vâ các phó Tru&ng ban chuyên trách HDND huyn (lzc 7 gi& 
30 tgi phông hop so 2). 
*Buôi  chiêu: Di thäm chüc tët gia dinh các dông chI nguyen Lãnh dao  huyn và 05 gia dInh 
chInh sách tiêu biêu tai  xä Ta Ka (lu'c 14 già 00, cIng di co. Ban Kinh té - Xâ h5i, Ban Pháp 
ché, VOn phOng HDND-UBND huyên, xe 81B-1229). 
- B/c Nay Kiên (Chü tjch UBND huyn): 
*Buôi sang: Hi Länh dao  UBND huyn (hc 8 giO' 00 tgi phOng hQp so 1). 
*BuOj chiêu: Lam vic tai  ca quan. 
- B/c Nguyen Ngc Thanh Phó C/ia tic/i UBND huyen): 
*Buôi sOng: Dçr L phát dng hiên máu tInh nguyen dçyt 1/202 1 (lic 7gi& 30 tai Nhà thi dOu da 
nOng Trung tOrn VOn hóa — Thông tin và the thao huyn); Hi Lãnh dao  UBND huyn (lOc 8 
già 00 tQihông hp sO 1). 
*BuOi chiêu: Hçp Kiêm tra, rà soát cong tác chuân vj to chirc thi tuyên Viên chirc giáo vien 
(lOc 14 già00tcliphOnghQpsO 1). 
-B/cPhmMinhPhng(PhoChütjch UBNDhuyn): 
*Buói sang: Hi ' Länh do UBND huyn (lOc 8 giO 00 tgi phOng hQp sO 1). 
*BuOi chiêu: Lam vic tai  ca quan. 

Thfr Ba 
(2/2/2021) 

- B/c H1 Th1 Thão (Phó Chü tic/i HDND huyen): 
*Buôi sang: Lam vic tai Co quan. 
*Buôi  chiéu: Dr hop giao ban các ngành tháng 2 (lOc 14 gi& 00 taiphOng hQp sO 1). 
- B/c Nay Kiên (Chü tjch UBND huyn): 
**BuOi sOng: Lam vic t.i co quan. 
*BuOi chiëu: D? hçp giao ban các ngành tháng 2 (lOc 14 già 00 tii phOng hp sO 1). 
- B/c Nguyn Ngc Thanh (PIiO C/ia tjch UBND huyen): 
*BuOi sOng: Dr hoat dng "Xuân doàn kêt, Têt yêu thi.rang" và tng qua cho Hi viên phi,i nil 
ngheo nhân dip  têt Nguyen dan Tan Scru 2021 (lOc 8 già 30 Tgi Hi tritàng xã Ia Phi xe 81B- 
1229). 
*BuOi chiêu: Dr hp giao ban các ngành tháng 2 (lOc 14 gi& 00 tgiphOng hQp sO 1). 
- B/c Phm Minh 1hng (Phó Chü tjc/i UBND huyn): 
*BuOi sang: Di thäm chüc têt gia dInh các dông chI nguyen Länh dao  huyn và 02 gia dinh 
chInh sách tiêu biêu tai  xä Däk Ta Ver (hc 8 gi& 00, cling di cO lOnh dgo VOn phOng HDND- 
UBND huyn, xe 81B-4445,). 
*BuOi chiêu: Dii hop giao ban các ngãnh tháng 2 (lzc 14 già 00 tçiiphOng hQp sO 1). 

Thfr Ttr 
(3/2/202 1) 

- B/cHi Th Thão (PhO C/iü tjch HDND huyn): 
*BuOi sOng: Tham dir Hi nghj báo cáo viên trlrrc tuyên tháng 1 näm 2021 (lu'c 7 già 45 tai Hi5i 
trithng huyn). 
*BuOi chiêu: Lam vic tai  ca quan. 
-  B/c Nay Kiên (C/iü t/ch UBND huyn): 
*Buôi sang: Tham dij Hi ngh báo cáo viên trirc tuyên tháng 1 näm 2021 (lac 7 già 45 tai Hói 
trithng huyn). 
*BuOi chiêu: Di thäm chiic têt gia dInh các dông chI nguyen Länh dao  huyn và 06 gia dInh 
chInh sách tiêu biêu t?i  TT Ta Ly (hc 14 gi& 00, cling di cO lOnh dgo cac phOng, ban: Tài 
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chInh — K hoQch, N5i vy, Van phông HDND-UBND huyn, xe 81B-4445). 
- B/c Nguyen Ng9c Thanh (Phó Clzü tjch UBNJi huyn): 
*Buôi sang: Tham dr H0i  nghj báo cáo viên trVc  tuyên tháng 1 nàm 2021 (lzc 7 già 45 tcii H5i 
trtthng huycn). 
*Buôi chiêu: Di thAm chüc têt gia dmnh các dông chI nguyen Lành clao huyn Va 05 gia dInh 
chInh sách tiêu biêu tai  xA Ia Khtrcil (lzc 14 giã 00, cling di có lanh dgo các phông, ban: Giáo 
dyc Dào tgo, Lao dong TBXH, Van phông HDND-UBND huycn, xe 81B-1229,). 
- B/c Phm Minh Phing (Phó hü tjch UBND huyn): 
*Buój sang: Tham dr H0i  nghj báo cáo viên trrc tuyên thang 1 nAm 2021 (lac 7 già 45 tzi H5i 
trtrông huyn). 
*Buôi chiêu: Lam vic tai  ca quan. 

Thu Näm 
(4/2/202 1) 

- File H Th Thâo Phó Chü tjch HDND huyn): 
*Buôi sán: Di viêng các anh hung 1it si (lzc 7 giô' 30 tgi Hi tru-ông huyn). 
*Buôi  chiêu: lam vic t?i  c quan. 
- B/c Nay Kiên (C/iü tjch UBND huyn): 
*Buôi sán: Di viêng các anh hUng 1it sT (lic 7 già 30 tgi Hi trzthng huyen). 
*Buôi chiêu: lam vic vui cong ty thUy din sOng dà Tây Nguyen (lac 14 gi& 00 taiphông hop 
so 1; tham c4rgóm  lãnh dqo cacphOng, ban: Van phOng HDND-UBND huyn, Tài chInh — Kê 
hoçich, Kinh té - Ha tang, Tài nguyen-Mói trwàng, NOng nghip &PTNT. 
- Die Nguyn Ngçc Thanh Fhó Chü tjch UBND huyn): 
*Buôi sang: To chuc thi tuyên Viên chIrc giáo viên (lic 6 gi& 30 tgi Hi trzthng Trung tOrn 
gido dyc ThuO'ng xuyên-Giáo dyc nghê nghip huyn,). 
*BuOi chiêu: Di,r sinh hoat chi 1,0 thôn Di An 2, Ia Khucfl (lzc 14 gi& 00 tqi H5i trithng thón 
DaiAn 2, xe 81B-1229). 
- B/c Phm MinhPhing Phó C/ia tjch UBND huyn): 
*BuOi san?: Di viêng các anh hUng 1it sT (lzc 7 già 30 tai Hai  trltOl2g huyn). 
*BuOi chiêu: lam vic tai  co quan. 

Thfr Sáu 
(5/2/2021) 

- B/cHi Thj Thão Phó hü tic/i HDNLI huyn): 
*BuOi  sán: lam vic tai  ca quan. 
*BuOi chiêu: Hp Chi bO thang 2 (lzc 14 già 00 tgi phOng hp sO 2). 
- B/c Nay Kiên (Chü tjch UBND huyn): 
*Buói sán: lam vic tai  ca quan. 
*BuOi chiêu: Hp Chi bO thang 2 (1i2c 14 gi& 00 ti phOng hop  so 2). 
- B/c Nguyen NgQC Thanh (Phó C'hñ tjch UBND huyn): 
*BuOi sang: lam vic tai Co quan. 

*Buôi chiêu: Hp Chi bO tháng 2 (lac 14 già 00 tgiphOng hp sO 2). 
- B/c Phm Minh Ph1/ng (Phó Chü tjch UBND huyn): 
*Buôi san?: lam vic tai Co quan. 
*BuOi chiêu: Hçp Chi bO tháng 2 (lac 14 già 00 taiphOng hp so 2). 

Thfr Bay 
(6/2/202 1) 

+ Tri,rc lAnh dao:  B/c H6 Thj Thão (Phó Chü tjch HDND huyn). 
+ Tnrc lái Xe: Nguyn Ba Hãi (Xe 81B-4445) 

Ghi chá: Ljch Cong tác nay thay cho Giây m&i. 
Nci nhçin: 
- Thuing trrc HIUy; 
- T.Tri,rc HDND huyn; 
- Lnh do UBND huyn; 
- Các Uy viên UBND huyn; 
- Các Phó TB chuyên trách HDND huyn; 
- VP H/üy, các Ban XD Dâng H/üy; 
- UBMTTQVN,các Doàn the huyn; 
- Các phông, ban, danvj; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Can b-Công chüc-NLD VP; 

- Luu: VT. 

CHANH VAN PHONG 

Pham Minh Châu 
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