
THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN ĐĂK GLEI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 14/2021 

 (Từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021) 

Điều chỉnh, bổ sung lần 1 
 

Thứ/ngày SÁNG CHIỀU 

Thứ Hai 

Ngày 05/4 

-07h00 Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND huyện, Văn phòng, Lãnh đạo 
các cơ quan, đơn vị: Chào cờ và giao 

ban đầu tuần 14/2021 (Tại Hội trường 

HĐND-UBND huyện). 

-08h00 Đ/c Chủ tịch HĐND huyện: 

Dự làm việc với Đoàn khảo sát Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc xây 

dựng Bờ kè sông Pô Kô (tại thực địa và 

làm việc với UBND thị trấn). 

-09hh00 Lãnh đạo UBND huyện, Văn 
phòng: Họp xem xét cho ý kiến một số 

nội dung cơ quan chuyên môn trình (Tại 

Hội trường HĐND-UBND huyện). 

-14h00 Đ/c Chủ tịch UBND huyện: 

Họp Thường trực Huyện ủy (Tại 

Phòng họp Huyện ủy). 

-14h00 Đ/c Chủ tịch HĐND huyện: 

Dự làm việc với Đoàn khảo sát Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tình 

hình thi công hồ chứa Đăk Tin (tại 

thực địa và làm việc với UBND xã 

Đăk Choong). 

 

 

Thứ ba 

Ngày 06/4 

-08h00 Đ/c Chủ tịch UBND huyện, Đ/c 

Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Sum – 
PCT TT UBND huyện: Họp Ban 

Thường vụ Huyện tháng 3 (Tại Hội 

trường Huyện ủy, cả ngày). 

-08h00 Đ/c Định – PCT UBND huyện: 
Tham gia cùng đoàn Ban Kinh tế-Ngân 

sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế một số 

nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND 

tỉnh (Tại vị trí Đường từ Trung tâm Thị 

trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp; 

Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 

Glei). 

-14h00 Đ/c Đ/c Định – PCT UBND 

huyện: Dự họp công bố Quyết định 

của Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc 

về thanh tra thực hiện một số chính 

sách dân tộc tại tỉnh Kon Tum (Tại 

Phòng họp lớn, Văn phòng UBND 

tỉnh).  

Thứ Tư 

Ngày 07/4 

-08h00 Đ/c Chủ tịch HĐND huyện, 

Đ/c Sum – PCT TT UBND huyện: 
Họp giao ban tổ chức cơ sở Đảng quý I 

(Tại Hội trường Huyện ủy). 

 

-13h30 Đ/c Chủ tịch UBND huyện: 

Chủ trì Hội nghị giao ban 3 lực lượng 

quý I/2021 (Tại hội trường Công an 

huyện). 

-14h00 Đ/c Sum – PCT TT UBND 

huyện: Họp Ban Tổ chức Giải bóng 
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-09h00 Đ/c Định – PCT UBND huyện: 

Làm việc với Sở Công thương tỉnh về 

triển khai Chương trình phát triển 

thương mại điện tử giai đoạn 2016-

2020; Công tác triển khai giai đoạn 

2021-2025 và định hướng ứng dụng về 

thương mại điện tử trong thời gian tới 

(Tại Hội trường HĐND-UBND huyện). 

 

đá Mini 5 người chào mừng kỷ niệm 

46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2021) và chào mừng 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày  chạy  

Olympic vì  sức  khỏe toàn dân năm 

2021 (Tại Hội trường HĐND-UBND 

huyện). 

-14h00 Đ/c Định – PCT UBND 

huyện: Làm việc với Liên đoàn Bản 

đồ Địa chất miền Nam (Tại Hội 

trường HĐND-UBND huyện). 

Thứ Năm 

Ngày 08/4 

-08h00 Lãnh đạo UBND huyện, Đ/c 

Chủ tịch HĐND huyện: Dự Hội nghị 

lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, khóa XIX (Tại Hội trường 

Huyện ủy, cả ngày). 

- Làm việc 

Thứ Sáu 

Ngày 09/4 

-08h00 Đảng viên Chi bộ Văn phòng 

HĐND-UBND huyện: Sinh hoạt chi bộ 

định kỳ tháng 03/2021 (Tại Hội trường 

HĐND - UBND huyện). 

-14h00 Đ/c Chủ tịch UBND huyện: 
Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 

phòng, chống tham nhũng quý I-2021 

(Tại Hội trường 16/5). 

Thứ Bảy 

Ngày 10/4 

- Trực lãnh đạo UBND: Đ/c Thanh – Chủ tịch UBND huyện. 

- Trực lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Tùng – Chánh Văn phòng.   

- Trực Chuyên viên: Sơn. 

- Trực lái xe: Đ/c Thanh. 

Chủ nhật 

Ngày 11/4 

- Trực lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Dự – Phó Chánh Văn phòng.   

- Trực Chuyên viên: Đ/c Toản. 

- Trực lái xe: Đ/c Thành. 

 

*) Lưu ý: 

 - Căn cứ Chương trình công tác tuần 14/2021 của Thường trực HĐND, 

lãnh đạo UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và các 

đơn vị có liên quan chủ động chuẩn bị tài liệu, nội dung phát biểu hoặc kết luận, 

giấy mời, đề xuất thành phần dự họp...chuyển qua Văn phòng HDND-UBND 

huyện thẩm định trước 01 ngày tổ chức hội nghị hoặc buổi làm việc để xin ý 

kiến lãnh đạo UBND huyện. 
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 - Các nội dung đăng ký tham mưu UBND huyện trình xin ý kiến  tập thể 

TT Huyện ủy, BTV Huyện ủy Đăk Glei theo Quy chế làm việc của Huyện ủy 

nhiệm kỳ 2020-2025 đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và các đơn 

vị có liên quan đăng ký qua Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 15h00 ngày 

thứ 4 hằng tuần để báo cáo lãnh đạo UBND huyện biết, chỉ đạo. 

 - Các nội dung trình tập thể lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến theo Quy 

chế làm việc đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị có 

liên quan đăng ký qua Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 15h00 ngày thứ 5 

hằng tuần để xin ý kiến và bố trí chương trình công tác. 

             - Căn cứ Chương trình công tác Tuần của TT HĐND, lãnh đạo UBND, 

đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn có liên quan chủ 

động nghiên cứu tham mưu, tham gia dự họp./. 
 

 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- VP UBND tỉnh; CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT Huyện ủy;  TT HĐND huyện;  

 

 

 
Nguyễn Thanh Tùng 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT 
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