
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HUYỆN ỦY NẬM PỒ 

* 

Số 29-CTr/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Nậm Pồ, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 01-2022 

----- 
 

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 01-2022, như sau: 

Ngày 03 (thứ Hai): Nghỉ bù Tết dương lịch 2022. 

Ngày 04 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tại điểm cầu huyện. 

- Buổi chiều: Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 05 (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 06 (thứ Năm):  

- Buổi sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ, nội dung: 

(1)- Đánh giá, xếp loại chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá 

nhân lãnh đạo, quản lý trực thuộc huyện năm 2021 (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn 

bị nội dung). 

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

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

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì họp Ban 

Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện, trực tuyến từ huyện đến xã. 

Ngày 07 (thứ Sáu):  

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận 

năm 2021; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tại huyện. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và 

phong trào Nông dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tại huyện. 

Ngày 10 (thứ Hai):  

- Buổi sáng: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nội dung: 

(1)- Đánh giá, đề xuất mức xếp loại đối với Đảng bộ huyện Nậm Pồ năm 

2021 (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung). 
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(2)- Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tổ 

chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung). 

(3)- Một số nội dung công tác khác. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết, 

Kế hoạch của Huyện ủy 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, trực tuyến từ 

huyện đến xã. 

Ngày 11 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: 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. 

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì làm việc với 

lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể huyện để triển khai 

một số nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng. 

Ngày 12 (thứ Tư): Đồng chí Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác 

nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 

2022, tại tỉnh. 

Ngày 13 (thứ Năm):  

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng 

kết công tác dân vận năm 2021, tại điểm cầu huyện. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị triển khai hoạt động Tổ 

Dân vận cơ sở trên địa bàn huyện (trực tuyến từ huyện đến xã). 

Ngày 14 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 17 (thứ Hai): 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân theo quy định. 

- Thường trực Huyện ủy dự trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 

năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, tại tỉnh. 

Ngày 18 - 19 (thứ Ba - thứ Tư): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn 

và đi kiểm tra cơ sở. 

Ngày 20 - 21 (thứ Năm - thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy thăm và chúc Tết 

một số cơ quan, đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn huyện. 

Ngày 24 (thứ Hai): Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 25 - 26 (thứ Ba - thứ Tư): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn 

Ngày 27 (thứ Năm): Thường trực Huyện ủy thăm, chúc Tết các đồng chí 
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nguyên lãnh đạo huyện đang cư trú trên địa bàn. 

Ngày 28 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 31 (thứ Hai): Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (từ thứ Hai, 

ngày 31/01/2022 đến hết thứ Sáu, ngày 04/02/2022). 

Thường trực Huyện uỷ thông báo để các cơ quan, đơn vị chủ động công việc 

và chuẩn bị nội dung các cuộc họp, làm việc 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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