ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NẬM PỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 769 /CTr-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nậm Pồ, ngày 01 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Y tế
Căn cứ Công văn số 546/SYT-KHTC ngày 30/3/2022 của Sở Y tế tỉnh
Điện Biên về việc đoàn công tác của Sở Y tế đến làm việc tại 2 huyện Nậm Pồ
và Mường Nhé.
Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình tiếp đón
và làm việc với Đoàn công tác do đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế
làm Trưởng đoàn, cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN VÀ LỊCH TRÌNH
1. Thời gian: 02 ngày (ngày 04-05/4/2022).
2. Lịch trình
* Ngày 04/4/2022 (Thứ 2)
- 11 giờ 00 phút: Đón và bố trí Đoàn nghỉ tại Nhà khách UBND huyện.
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
- Từ 11 giờ 15 phút: Đoàn ăn cơm trưa tại Quán ăn Hưng Thịnh.
- Thành phần tiếp Đoàn: Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy,
lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng
HĐND và UBND huyện, Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
- 14 giờ 00 phút: Đoàn làm việc tại Hội trường HĐND-UBND huyện.
- Thành phần: Đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện,
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Y tế, Tài
chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và
Đào tạo, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện và đại diện lãnh đạo một
số khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế huyện (do Trung tâm Y tế mời).
- 19 giờ 00 phút: Đoàn ăn cơm tối tại Nhà ăn Huyện ủy.
- Thành phần: Kính mời các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo
UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND
huyện, Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
* Ngày 05/4/2022 (Thứ 3)
- 07 giờ 00 phút: Đoàn ăn sáng tại nhà ăn Huyện ủy.
- Thành phần tiếp đoàn: Lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan,
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đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
- 8 giờ 00 phút: Đoàn xuất phát đi Mường Nhé.
II. NỘI DUNG LÀM VIỆC
Đánh giá một số kết quả chủ yếu và các tồn tại, vướng mắc của công tác Y
tế - Dân số trên địa bàn, trong đó có công tác phòng, chống dịch COVID-19;
triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thống nhất các nội dung
cần phối hợp giữa UBND huyện và Sở Y tế về với công tác Y tế - Dân số trên
địa bàn huyện.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Bố trí ăn, nghỉ và các điều kiện cần
thiết phục vụ trong thời gian Đoàn công tác làm việc tại huyện đảm bảo chu đáo.
2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
- Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế xây dựng Báo cáo,
chuẩn bị các nội dung để làm việc với Đoàn công tác của Sở Y tế. Gửi tài liệu
lên mail chung của huyện và mail của các đồng chí lãnh đạo huyện.
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND trong việc chuẩn bị Hội
trường, chỗ ăn nghỉ cho Đoàn công tác.
Trên đây là Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Sở Y
tế tỉnh Điện Biên. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và
UBND thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để phối hợp, tham gia. Chương
trình này thay cho Giấy mời, nếu có thay đổi giao Văn phòng HĐND và UBND
huyện thông báo qua điện thoại./.
Nơi nhận:
TL. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như thành phần mời;
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Văn phòng Huyện ủy;
- Lưu: VT, PYT.

Nguyễn Ngọc Tùng

