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Nậm Pồ, ngày          tháng 10 năm 2021 

    

CHƯƠNG TRÌNH 

công tác tháng 10 năm 2021 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 10 của Thường trực Huyện ủy;  

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban của 

HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện xây dựng Chương trình công tác tháng 10 

năm 2021 của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, như sau: 

Từ ngày 01-02 (thứ Sáu – thứ Bảy)  

- Ngày 01 (thứ Sáu): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

- Ngày 02 (thứ Bảy): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc, tại điểm cầu huyện. 

Từ ngày 04-08 (thứ Hai - thứ Sáu) 

- Ngày 04 (thứ Hai): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực 

Huyện ủy. 

- Ngày 05 (thứ Ba):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện làm việc chuyên môn.  

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện dự họp công bố Quyết định và Kế 

hoạch giám sát theo Quyết định số 175/QĐ-TTHĐND về việc triển khai, thực hiện 

Nguồn vốn đầu tư Chương trình 30a, nông thôn mới trên địa bàn huyện Nậm Pồ 

năm 2020. 

- Ngày 06 (thứ Tư):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện làm việc chuyên môn.  

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện tham gia Đoàn giám sát của Thường 

trực HĐND huyện về giám sát việc triển khai thực hiện Nguồn vốn đầu tư Chương 

trình 30a, Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nậm Pồ năm 2020 (dự kiến từ ngày 

06 đến ngày 19/10/2021). 

- Ngày 07 và ngày 08 (thứ Năm và thứ Sáu): Đồng chí Chủ tịch HĐND 

huyện tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên 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 trên địa bàn huyện. 

Từ ngày 11 - 15 (thứ Hai – thứ Sáu) 
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- Ngày 11 (thứ Hai): Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và lấy ý kiến tham gia góp ý xây dựng 

Luật (Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện). 

- Ngày 12 (thứ Ba):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện làm việc chuyên môn. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra cơ sở. 

- Ngày 13 (thứ Tư): Thường trực HĐND huyện làm việc chuyên môn.  

- Ngày 14 (thứ Năm): Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện dự 

họp trực tuyến Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại điểm cầu 

huyện (dự kiến).  

- Ngày 15 (thứ Sáu):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ. 

+ Thường trực HĐND huyện dự phiên họp UBND huyện tháng 10/2021. 

Từ ngày 18 – 22 (thứ Hai – thứ Sáu):  

- Ngày 18 (thứ Hai): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị phổ biến, 

quán triệt, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

2021, tại tỉnh. 

- Ngày 19 (thứ Ba):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, tại tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra cơ sở. 

- Ngày 20 (thứ Tư): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyệt dự họp Thường trực 

Huyện ủy. 

- Ngày 21 (thứ Năm): Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện dự 

họp Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Ngày 22 (thứ Sáu): Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND huyện dự 

Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện tháng 10 

năm 2021. 

Từ ngày 25 – 29 (thứ Hai – thứ Sáu): 

- Ngày 25 (thứ Hai):  

+ Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực Huyện ủy.  

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra cơ sở. 

- Ngày 26 (thứ Ba): Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết 

phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu 

và giảm nghèo lần thứ X, giai đoạn 2016-2021 (dự kiến), tại tỉnh. 

- Ngày 27-28 (thứ Tư – thứ Năm): Thường trực HĐND huyện làm việc 

chuyên môn. 
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- Ngày 29 (thứ Sáu): Đồng chí Chủ tịch và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND 

huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến). 

Thừa lệnh Thường trực HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện 

thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị nội dung làm việc và 

liên hệ công tác./. 

(Các cuộc họp, hội nghị sẽ có giấy mời hoặc thông báo qua điện thoại sau). 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh (b/c);  

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- TT HĐND-UBND các xã; 

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trinh 
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