
 

UBND HUYỆN CHƯ SÊ 

VĂN PHÕNG HĐND&UBND 

Số: 02/VP-LCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chư Sê, ngày 09  tháng 01 năm 2023 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Thường trực HĐND huyện từ ngày 09/01 đến ngày 14/01/2023) 
 

 
 

 

 

 

 

T

T 

Họ Tên 

Chức danh 

Thứ 2 

Ngày 09/01 

Thứ 3 

Ngày 10/01 

Thứ 4 

Ngày 11/01 

Thứ 5 

Ngày 12/01 

Thứ 6 

Ngày 13/01 

Thứ 7 

Ngày 14/01 

và Chủ nhật 

ngày 15/01 

1 
Rmah H’Bé Nét 

Chủ tịch UBND 

huyện 

-Sáng: 7h30’: Dự HN 
tập huấn công tác bảo 
vệ BMNN (TT Chình 
trị) 
-Chiều: 13h30’: Dự HN 
trực tuyến sơ kết 01 năm 
triển khai Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ CĐS 
quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 
2030 (Đề án 06) trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai (HT 
trực tuyến – GM 04) 

-Sáng: 8h00: Dự họp 
Thường trực HĐND 
huyện định kỳ (PH B) 
 
 
-Chiều: 14h00’ 
Thăm, hỏi và tặng 
quà các gia đình 
người có công với 
cách mạng và bảo trợ 
xã hội nhân dịp Xuân 
Quý Mão năm 2023 
(KH 248) 
 

-Sáng: 8h00’ Họp 
Thường trực Huyện ủy. 
 9h00: Dự lễ đón quân 
nhân xuất ngũ hoàn thành 
nghĩa vụ trở về địa 
phương (HT BCH QS 
huyện) 
-Chiều: 14h00’ Họp 
Đảng ủy quân sự huyện 
(Ban CHQS huyện) 

-Sáng: 8h00’ Thăm, 
hỏi và tặng quà các 
gia đình người có 
công với cách mạng 
và bảo trợ xã hội nhân 
dịp Xuân Quý Mão 
năm 2023 tại xã 
IaGlai (KH 248) 
 
-Chiều: 14h00: Họp 
Ban Thường vụ 
Huyện ủy 
 
 

-Sáng: 8h00: 
Thăm và tặng quà 
các cơ sở Tôn 
giáo nhân dịp Tết 
Nguyên đán 2023 
(KH 01) 
 
 
-Chiều: Làm việc 
tại cơ quan 
 

Đi kiểm tra 

cơ sở 

2 

Dương Mạnh 

Mẫn 

Phó Chủ tịch 

Thường trực 

UBND huyện 

-Sáng: 8h00’: Dự họp 
với Ban KTNS HĐND 
tỉnh v/v cho ý kiến đối 
với Tờ trình 3009  của 
UBND tỉnh (PH2A– 
HĐNDtỉnh– GM116) 
 
-Chiều: Làm việc tại 
cơ quan 
 

-Sáng: 8h00’: Dự HN 
tổng kết công tác 
GDQP và an ninh 
năm 2022, triển khai 
nhiệm vụ năm 2023 
(HT Bộ CHQS tỉnh) 
 
-Chiều: 14h00’: HN 
tổng kết năm 2022, 
phương hướng nhiệm 
vụ năm 2023 của  
HĐQT NHCSXH 
huyện  (PH B) 

--Sáng: 7h15’: Làm việc 
với phòng TN&MT, 
Thanh tra huyện và VP 
HĐND&UBND huyện 
(HTB). 
- 8h00’: Làm việc với các 
hộ dân thuộc dự án khu 
dân cư xã Dun và xã Ia 
Pal (HTB). 
--Chiều: 14h00’: Dự HN 
trực tuyến của BCĐ tỉnh 
với BCĐ các huyện, thị xã, 
thành phố tổng kết công tác 
đảm bảo an toàn thực ph m 
năm 2022, triển khai nhiệm 
vụ năm 2023  (HT Trực 
tuyến) 

-Sáng: 8h00’ Thăm, 
hỏi và tặng quà các 
gia đình người có 
công với cách mạng 
và bảo trợ xã hội nhân 
dịp Xuân Quý Mão 
năm 2023 tại xã 
IaHốp (KH 248) 
 
-Chiều: 14h00: Họp 
Ban Thường vụ 
Huyện ủy 
 

Sáng: 8h00: 
Thăm và tặng quà 
các cơ sở Tôn 
giáo nhân dịp Tết 
Nguyên đán 2023 
(KH 01) 
 
- Chiều: Làm 

việc tại cơ quan 

 

https://drive.google.com/file/d/1c_OiFfdnHhZnI6jjPX946EMfSmUfMRR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqbZCS4YLu734ud1SQyh776HUNzw_3rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqbZCS4YLu734ud1SQyh776HUNzw_3rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWYPxJmw0HCwW-2N7hUnJ5f2jNkQzl8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W6Lc3ovY4Zf4sWPTK0j7GdY1q724KzVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqbZCS4YLu734ud1SQyh776HUNzw_3rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oWYPxJmw0HCwW-2N7hUnJ5f2jNkQzl8L/view?usp=sharing
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3 

Kpui H’ BLê 

Phó Chủ tịch 

HĐND huyện 

- Làm việc tại cơ quan 
 
 

- Sáng: 8h00: Dự họp 
Thường trực HĐND 
huyện định kỳ (PH B) 
 
 
-Chiều: Làm việc tại 
cơ quan 
 

 
- Làm việc tại cơ quan 
 

-Sáng: Làm việc tại 
cơ quan 
 
-Chiều: 14h00: 
Thăm, hỏi và tặng 
quà các gia đình 
người có công với 
cách mạng và bảo trợ 
xã hội nhân dịp Xuân 
Quý Mão năm 2023 
tại xã Kông Htok 
(KH 248) 
 

- Sáng: Làm việc 
tại cơ quan 
-Chiều: 15h00’: 

Dự HN tổng kết 

công tác Hội 

th m nhân dân 

năm 2022 và triển 

khai nhiệm vụ 

năm 2023 (HT 

Tòa án huyện-

GM04) 

 

5 

Nguyễn Văn 

Đương 
Chánh VP 

HĐND-UBND 

huyện 

- Làm việc tại cơ quan  

-- Sáng: Làm việc tại 
cơ quan 
 
-Chiều: 14h00’ 
Thăm, hỏi và tặng 
quà các gia đình 
người có công với 
cách mạng và bảo trợ 
xã hội nhân dịp Xuân 
Quý Mão năm 2023 
(KH 248) 
 

- Làm việc tại cơ quan 
 

-Sáng: 8h00’ Thăm, 
hỏi và tặng quà các 
gia đình người có 
công với cách mạng 
và bảo trợ xã hội nhân 
dịp Xuân Quý Mão 
năm 2023 tại xã 
IaGlai (KH 248). 
- Chiều: Làm việc tại 
cơ quan 
 

- Làm việc tại cơ 
quan 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND huyện;                                                                                                                                                                                     
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                                     

- VP Huyện ủy; BTT UBMTTQ huyện; 

- Các phòng ban thuộc huyện, CAHĐ; 

- Các đơn vị, DNNN đứng chân trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CV, NV Văn phòng; 

- Lưu : VT.  

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

Cáp Hoàng Việt 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cqbZCS4YLu734ud1SQyh776HUNzw_3rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqQzjQ8AuxYOyQ6m-UxyeVYDZOCScd2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqbZCS4YLu734ud1SQyh776HUNzw_3rk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqbZCS4YLu734ud1SQyh776HUNzw_3rk/view?usp=sharing
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