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CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 12-2021 

----- 
 

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 12-2021, như sau: 

Ngày 01 (thứ Tư): Thường trực Huyện ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 

đạo quản lý năm 2021 tại một số Đảng bộ cơ sở. 

Ngày 02 (thứ Năm): Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy 

- Chủ tịch UBND huyện họp, làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, nội dung: về 

phương án giải quyết bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp 

ranh giữa xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé với xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tại tỉnh. 

Ngày 03 (thứ Sáu): Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị lần thứ 8, Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại tỉnh. 

Ngày 06 (thứ Hai): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 07 - 08 (thứ Ba - thứ Tư): Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí 

thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 

XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tỉnh. 

Ngày 09 (thứ Năm): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị cán bộ toàn quốc 

quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng (Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu huyện). 

Ngày 10 (thứ Sáu): Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự, chủ trì Hội nghị Đảng ủy 

Quân sự huyện xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 

công tác xây dựng Đảng bộ năm 2022, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

Ngày 13 (thứ Hai): Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 14 (thứ Ba): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

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

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

Ngày 16 - 17 (thứ Năm - thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 5, 

HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện. 
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Ngày 20 - 21 (thứ Hai - thứ Ba): Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

chủ trì họp Ban Chỉ đạo 160 huyện và Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở huyện, Ban Chỉ đạo 35 huyện nội dung: Đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm 2021, cho ý kiến vào nội dung Chương trình công tác năm 

2022 (các cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung). 

Ngày 22 (thứ Tư): Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban các cơ 

quan khối Đảng, MTTQ và đoàn thể huyện năm 2021, tại huyện. 

Ngày 23 (thứ Năm): Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì duyệt 

Kế hoạch công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện. 

Ngày 24 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn và đi kiểm 

tra cơ sở. 

Ngày 27 (thứ Hai): Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 28 (thứ Ba): Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác 

nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2022, tại huyện. 

Ngày 29 - 30 (thứ Tư - thứ Năm): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung: 

(1)- Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. 

(2)- Một số nội dung do UBND huyện trình. 

(3)- Công tác tổ chức cán bộ và một số công việc khác. 

Ngày 31 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

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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