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CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 11-2021 

----- 
 

 

Căn cứ Chương trình công tác của Tỉnh ủy và Chương trình toàn khóa của 

BCH Đảng bộ huyện, Thường trực Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác 

tháng 11-2021, như sau: 

Ngày 01 (thứ Hai): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng (trực tuyến, tại huyện). 

Ngày 02 (thứ Ba): Đồng chí Bí thư Huyện ủy, chủ trì họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống Covid-19 huyện (trực tuyến từ huyện đến xã). 

Ngày 03 (thứ Tư): 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng, an ninh đối tượng 4 khóa 10, tại xã Chà Cang. 

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự, làm việc 

với Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, tại huyện. 

Ngày 04 (thứ Năm): Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ 

trì họp Thường trực HĐND huyện. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp công dân với vai trò đại biểu 

HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngày 05 (thứ Sáu): Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra và làm việc với 

Đảng ủy cơ sở (Buổi sáng: Làm việc với Đảng ủy xã Na Cô Sa; Buổi chiều: Làm 

việc với Đảng ủy xã Pa Tần). 

Ngày 06 (thứ Bẩy): Thường trực Huyện ủy dự lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 khóa 10, tại xã Chà Cang. 

Ngày 08 (thứ Hai): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 09 (thứ Ba):  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra và làm việc với Đảng ủy cơ sở (Buổi 

sáng: Làm việc với Đảng ủy xã Nà  Khoa; Buổi chiều: Làm việc với Đảng ủy xã 

Nậm Nhừ). 
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- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội thi Báo cáo viên, Tuyên 

truyền viên giỏi tỉnh Điện Biên năm 2021, tại tỉnh. 

Ngày 10 (thứ Tư): Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 11 (thứ Năm): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung: 

(1)- Cho ý kiến về phương án điều chỉnh phân lô, chia thửa khu đất tái định 

cư số 01 và số 02 thuộc dự án: Tái định cư các hộ dân, chỉnh trị dòng chảy suối 

Nậm Pồ và san ủi mặt bằng khu trung tâm huyện Nậm Pồ (Tờ trình số 2264/TTr-

UBND, ngày 19/10/2021 của UBND huyện). 

(2)- Cho ý kiến về việc bổ sung kinh thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy và 

học năm 2021 (Tờ trình số 2236/TTr-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND huyện). 

(3)- Cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm tại Quy chế số 

01-QC/HU ngày 06/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện  (Tờ trình số 

2332/TTr-UBND, ngày 27/10/2021 của UBND huyện). 

(4)- Nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 các nguồn vốn do huyện quản lý; tình hình thực hiện Kế 

hoạch giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung). 

(5)- Nghe UBKT Huyện ủy báo cáo một số nội dung về công tác kiểm tra, 

giám sát, thi hành kỷ luật Đảng (UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung). 

(6)- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và một số nội dung khác. 

Ngày 12 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tại Đảng ủy 

Quân sự huyện. 

Ngày 14 (Chủ nhật): Thường trực Huyện ủy dự lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Bí 

thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, tại xã Nà Hỳ. 

Ngày 15 (thứ Hai): Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân theo quy định. 

Ngày 16 (thứ Ba):  

- Thường trực Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tỉnh (Dự kiến). 

- Thường trực Huyện ủy dự lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị 

dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 3, năm 2021, tại huyện. 

Ngày 17 (thứ Tư): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 18 (thứ Năm): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị phổ biến, quán triệt, 

tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, 

tại tỉnh (Dự kiến). 



 3 

Ngày 19 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tập huấn công tác dân 

vận năm 2021, tại tỉnh (Dự kiến). 

Ngày 20 (thứ Bẩy): Thường trực Huyện ủy dự lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý 

luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa 3, năm 2021, tại huyện. 

Ngày 22 (thứ Hai): Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 23 (thứ Ba): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn; đồng chí 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Chà Tở, Nậm Khăn. 

Ngày 24 (thứ Tư): Thường trực Huyện ủy dự lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 khóa 11, tại xã Chà Tở. 

Ngày 25 (thứ Năm): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, cho ý kiến về nội dung: 

(1)- Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2021 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

(UBND huyện chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(2)- Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chủ trì chuẩn bị 

nội dung). 

(3)- Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 (Văn phòng 

Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(4)- Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương 

năm 2022 (Văn phòng Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(5)- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình kiểm tra, 

giám sát năm 2022 của Huyện ủy (UBKT Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

 (6)- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và một số nội dung công tác khác. 

Ngày 26 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban các cơ 

quan khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể huyện tháng 11 năm 2021. 

Ngày 27 (thứ Bẩy): Thường trực Huyện ủy dự lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 khóa 11, tại xã Chà Tở. 

Ngày 29 (thứ Hai): Họp Thường trực Huyện ủy. 
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Ngày 30 (thứ Ba): Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11, cho ý kiến 

về nội dung: 

(1)- Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2021 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 

(UBND huyện chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(2)- Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chủ trì chuẩn bị 

nội dung). 

(3)- Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 (Văn phòng 

Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(4)- Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, dự toán, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương 

năm 2022 (Văn phòng Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(5)- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 

năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình kiểm tra, 

giám sát năm 2022 của Huyện ủy (UBKT Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

 (6)- Cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm tại Quy chế số 

01-QC/HU ngày 06/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. 

(7)- Công tác cán bộ và một số nội dung công tác khác. 

Thường trực Huyện ủy thông báo tới các đồng chí biết để chủ động công việc 

và chuẩn bị nội dung các cuộc họp theo Chương trình. 

(Các cuộc họp, hội nghị, làm việc sẽ có giấy mời, chương trình cụ thể sau) 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,  

- Các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể huyện, 

- Các đ/c Huyện ủy viên, 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Kết 
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