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  Số:         /CTr-UBND                       Nậm Pồ, ngày          tháng 10 năm 2021  

CHƢƠNG TRÌNH 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của BTV Tỉnh đoàn 

Điện Biên về giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, can thiệp 

đối với trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi và trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 

 

Căn cứ Kế hoạch số 337-KH/TĐTN-XDĐ ngày 30/6/2021 của BTV Tỉnh 

đoàn Điện Biên về Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, can thiệp đối với 

trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tết một số điều của Luật trẻ em tại huyện Nậm Pồ. UBND huyện xây 

dựng Chương trình tiếp đón và làm việc với các nội dung sau: 

 I. CHƢƠNG TRÌNH ĐÓN, TIẾP VÀ LÀM VIỆC  

1. Ngày 12/10/2021 (Thứ 3)  

- 11h00’: Đón và bố trí Đoàn nghỉ tại Nhà khách UBND huyện. 

- 11h30’: Đoàn ăn cơm trưa tại Nhà hàng Hưng Thịnh. 

 - Thành phần tiếp Đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Lao 

động - TB&XH, Ủy ban MTTQ huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.  

- Từ 14h00’ - 17h00’: Đoàn làm việc với UBND xã Nà Hỳ. 

- Thành phần làm việc với Đoàn: 

+ Cấp huyện: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Lao động - 

TB&XH, Ủy ban MTTQ, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ.  

+ Cấp xã: Lãnh đạo UBND xã Nà Hỳ; công chức phụ trách lĩnh vực Lao 

động - TB&XH, Ủy ban MTTQ, Đoàn TNCSHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ; các 

thành phần khác do xã bố trí (nếu có). 

- 19h00’: Đoàn ăn cơm tối tại xã Nà Hỳ (do xã bố trí). 

- Thành phần tiếp Đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: 

Lao động - TB&XH, Ủy ban MTTQ huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện. Lãnh đạo UBND xã và các thành phần khác do xã bố trí. 

2. Ngày 13/10/2021 (Thứ 4) 

 - 6h30’: Đoàn ăn sáng tại Nhà hàng Hưng Thịnh  

 - Thành phần tiếp Đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo phòng Lao 

động - TB&XH.  
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- Từ 7h30’ - 11h00’: Đoàn làm việc với UBND huyện. 

- Thành phần làm việc với đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ 

quan: Lao động - TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban 

MTTQ huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

- 11h20’: Đoàn ăn cơm trưa tại Nhà hàng Hưng Thịnh. 

 - Thành phần tiếp Đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: 

Lao động - TB&XH, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban MTTQ 

huyện, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

- Buổi chiều: Đoàn di chuyển về Thành phố Điện Biên Phủ.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

 - Bố trí chỗ ăn, nghỉ cho Đoàn giám sát trong thời gian Đoàn làm việc.  

- Chuẩn bị Hội trường để Đoàn làm việc với UBND huyện. 

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện 

 - Chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND huyện và các hồ sơ liên quan để 

phục vụ Đoàn giám sát theo Kế hoạch. 

 - Đôn đốc xã Nà Hỳ chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám 

sát đảm bảo chu đáo. 

3. UBND xã Nà Hỳ 

 Chỉ đạo công tác chuẩn bị hội trường, hồ sơ, tài liệu có liên quan; mời 

các thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.  

Ghi chú: Các đại biểu tham dự làm việc với Đoàn giám sát thực hiện 

nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

Trên đây là Chương trình Đón tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của 

BTV Tỉnh đoàn Điện Biên về giám sát và làm việc. Thừa lệnh UBND huyện 

Văn phòng HĐND-UBND thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết phối 

hợp, tham gia đón tiếp và làm việc đầy đủ đúng thành phần. Chương trình này 

thay cho Giấy mời, nếu có thay đổi, UBND huyện giao Văn phòng HĐND-

UBND huyện thông báo qua điện thoại./.  

Nơi nhận:  
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- LĐ. UBND huyện;                                                                              
- P. LĐ-TBXH, TC-KH, GD-ĐT;                                                          
- MTTQ huyện, Huyện đoàn, Hội LHPN huyện;  

- UBND xã Nà Hỳ;  

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                   

TL. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                                                                                                     

Lê Quang Trinh 
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