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LỊCH CÔNG TÁC 

CỦA LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

(Từ ngày 18/1/2021 đến ngày 23/1/2021) 

 
      

THỨ, NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

 

 

Thứ Hai 

(18/1/2021) 

- 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 Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền phong 

lần thứ 62 năm 2021 (lúc 14 giờ 00 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 17 Trần 

Hưng Đạo, Pleiku, Xe 81B-1229).  

- 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: Tham dự buổi lễ Trao quà cho hộ nghèo của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai 

tại xã Đăk Tơ Ver (lúc 15 giờ 30, tại Hội trường xã Đăk Tơ Ver, Xe 81B-4445).  

 

Thứ Ba 

(19/1/2021) 

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

*Buổi sáng: Dự gặp mặt quân nhân hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2021 

(lúc 9 giờ 00, tại Hội trường BCH Quân sự huyện).  

*Buổi chiều: Dự họp đánh giá tình hình thực hiện triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2020 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp 3B; tầng 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư; tham gia dự 

họp có Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, xe 81B-4445). 

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

*Buổi sáng: Dự Hội nghị tổng kết công tác GDQP&AN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 

2021 (lúc 8 giờ 00 tại Hội trường BCH Quân sự tỉnh, cùng tham dự có Chỉ huy trưởng 

BCHQS huyện, Trưởng công an 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 tại cơ quan.  

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

 

Thứ Tư 

(20/1/2021) 

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

*Buổi sáng: Dự họp triển khai tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh các quy 

hoạch trên địa bàn huyện (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp số 2). 

*Buổi chiều: Làm việc tại cơ quan. 

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

*Buổi sáng: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội 

năm 2021 (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): Tham dự tiếp dân định kỳ với đồng 

chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện (lúc 8 giờ tại Trụ sở tiếp dân huyện). 



 

Thứ Năm 

(21/1/2021) 

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

*Buổi sáng: Dự họp giao ban Thành viên UBND huyện tháng 1/2021 (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: Dự họp giao ban Thành viên UBND huyện tháng 1/2021 (lúc 8 giờ 00 tại phòng 

họp số 1). 

*Buổi chiều: Họp Hội đồng xét tuyển Viên chức: giáo viên, văn hóa (lúc 14 giờ 00 tại phòng 

họp số 1). 

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

   Thứ Sáu 

(22/1/2021) 

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

*Buổi sáng: Làm việc với tập thể Đảng ủy công an huyện về công tác đảm bảo an ninh, chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 (lúc 8 giờ 00 

tại Hội trường công an 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 công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 

2016-2020 (lúc 8 giờ 00 tại phòng họp Hội trường A, Sở Giáo dục-Đào tạo, xe 81B-1229). 

*Buổi chiều: Dự Hội nghị tổng kết 03 phong trào thi đua chuyên đề “nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp 

TPHPT năm 2020”, “Trường xanh – sạch đẹp – an toàn”, “Huy động và duy trì sĩ số học sinh” 

năm học 2019-2020 (lúc 14 giờ 00 tại phòng họp Hội trường A, Sở Giáo dục-Đào tạo, xe 81B-

1229). 

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

Thứ Bảy 

(23/1/2021) 

+ Trực lãnh đạo: Nguyễn Ngọc Thanh (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 


