
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

 

Số:              /CTr-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Nậm Pồ, ngày         tháng 10 năm 2021 

 
CHƢƠNG TRÌNH 

Đón tiếp Đoàn giám sát Thƣờng trực HĐND tỉnh Điện Biên về huyện giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn vốn ngân sách nhà nƣớc, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

  

Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-

TTHĐND ngày 25/8/2021 của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2020; Căn cứ Thông báo số 194/TB-TTHĐND ngày 24/9/2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh Điện biên về việc thông báo lịch thực hiện giám sát 

chuyên đề của HĐND tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ xây 

dựng Chương trình đón tiếp, làm việc như sau:  

I. CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  

a) Chƣơng trình làm việc ngày 6/10/2021 (thứ 4) 

- Từ 16h00’ - 18h00’: Đoàn xuất phát từ huyện Mường Nhé về Trung tâm 

huyện Nậm Pồ. 

- 19h15’: Đoàn ăn tối tại Nhà ăn Huyện uỷ. 

 Thành phần tiếp Đoàn: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND 

huyện, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn 

phòng HĐND-UBND huyện. 

b) Chƣơng trình làm việc ngày 7/10/2021 (thứ 5) 

- Từ 6h45-7h15: Đoàn ăn sáng tại nhà ăn Huyện ủy 

Thành phần: Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; 

lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện. 

- Từ 7h30’– 11h00’: Đoàn làm việc với UBND huyện Nậm Pồ và thống 

nhất kiểm tra thực địa một số công trình trên địa bàn huyện.  

Thành phần làm việc với Đoàn: Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND 

huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài Chính- 

Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự 

án các công trình huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện, phóng viên Trung tâm 

Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin 
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- 11h15’: Đoàn ăn trưa tại Nhà ăn Huyện uỷ. 

 Thành phần tiếp Đoàn: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND 

huyện, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn 

phòng HĐND-UBND huyện. 

 - 14h00’: Đoàn từ Trung tâm huyện Nậm Pồ đi kiểm tra thực địa một số 

công trình trên địa bàn huyện. 

 Thành phần đi kiểm tra thực địa cùng Đoàn giám sát Thường trực HĐND 

tỉnh: Lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại biểu HĐND tỉnh công 

tác tại huyện; Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài 

Chính- Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban 

Quản lý dự án các công trình huyện, phóng viên Trung tâm Văn hoá - Truyền 

thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin. 

- 19h00’: Đoàn ăn tối tại Nhà ăn Huyện uỷ. 

Thành phần tiếp Đoàn: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND 

huyện, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn 

phòng HĐND-UBND huyện. 

c) Chƣơng trình làm việc ngày 8/10/2021 (thứ 6)  

- Từ 6h45-7h15: Đoàn ăn sáng tại nhà ăn Huyện ủy 

Thành phần: Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND; 

lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện. 

- Từ 7h30’– 11h00’: Đoàn từ Trung tâm huyện Nậm Pồ đi kiểm tra thực địa 

một số công trình trên địa bàn huyện. 

 Thành phần đi kiểm tra thực địa cùng Đoàn giám sát Thường trực HĐND 

tỉnh: Lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại biểu HĐND tỉnh công 

tác tại huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài 

Chính- Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban 

Quản lý dự án các công trình huyện, phóng viên Trung tâm Văn hoá - Truyền 

thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin. 

- 11h15’: Đoàn ăn trưa tại Nhà ăn Huyện uỷ. 

 Thành phần tiếp Đoàn: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo HĐND 

huyện, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; lãnh đạo Văn 

phòng HĐND-UBND huyện. 

- 14h00’-17h00’: Đoàn từ Trung tâm huyện Nậm Pồ đi kiểm tra thực địa 

một số công trình trên địa bàn huyện. 

Thành phần đi kiểm tra thực địa cùng Đoàn giám sát Thường trực HĐND 

tỉnh: Lãnh đạo HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại biểu HĐND tỉnh công 

tác tại huyện, Trưởng các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài 
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Chính- Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban 

Quản lý dự án các công trình huyện, phóng viên Trung tâm Văn hoá - Truyền 

thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin. 

- 17h00’: Đoàn rời huyện Nậm Pồ đi Thành phố Điện Biên Phủ theo kế 

hoạch. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

-  Phòng: Tài Chính- Kế hoạch chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án các công 

trình huyện, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị nội 

dung, tài liệu, hồ sơ, bố trí thành phần làm việc với Đoàn giám sát Thường trực 

HĐND tỉnh. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí chỗ ăn, nghỉ cho Đoàn giám sát  

Thường trực HĐND tỉnh; đôn đốc các thành phần làm việc theo đúng thời gian; 

phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tài liệu làm việc. 

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện: Dự và đưa tin về 

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện. 

Trên đây là Chương trình đón tiếp Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh 

Điện Biên về huyện giám sát và làm việc. Chương trình này thay cho Giấy mời, 

nếu có thay đổi, Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND - UBND 

huyện thông báo qua điện thoại./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND 

huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Ban Quản lý dự án các công trình huyện; 

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình 

huyện 

- Lưu: VT.                                              

TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Chẻo A Xoang 
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