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CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 4/2022 

----- 
 

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 4/2022, như sau: 

Ngày 01 (thứ Sáu):  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Điện Biên, tại tỉnh.  

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nậm 

Tin về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 02 (thứ Bảy): Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự kỳ 

họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tỉnh. 

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

kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện. 

Ngày 05 (thứ Ba): Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nà Hỳ, 

Nậm Chua về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 06 (thứ Tư):  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Na Cô Sa, Pa Tần về tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị Ban Chấp hành Hội 

Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tại huyện. 

Ngày 07 (thứ Năm): Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự các hội nghị của Tỉnh ủy về 

công tác cán bộ, tại tỉnh.  

Ngày 08 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn và đi kiểm tra 

cơ sở. 
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Ngày 11 (thứ Hai): Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Ngày 12 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Buổi chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nà Khoa về 

tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 13 - 14 (thứ Tư - thứ Năm): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn 

và đi kiểm tra cơ sở. 

Ngày 15 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến Trung ương 

quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của 

Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại 

điểm cầu huyện. 

Ngày 18 (thứ Hai):  

- Buổi sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân 

theo quy định. 

- Buổi chiều: Họp Thường trực Huyện ủy. 

Ngày 19 (thứ Ba): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 20 (thứ Tư): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung: 

(1)- Cho ý kiến về một số nội dung UBND huyện trình, xin ý kiến Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

(2)- Xem xét, cho ý kiến về tiến độ giao đất, giao rừng theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh; tiến độ triển khai thực hiện Dự án trồng thâm canh cây Mắc ca trên 

địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung, dự thảo Kết luận). 

(3)- Nghe UBND huyện, 02 Đoàn công tác (theo Kế hoạch số 61-KH/HU) 

báo cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

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

Ngày 21 -22 (thứ Năm - thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Ngày 25 (thứ Hai): Họp Thường trực Huyện ủy. 

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

quan khối Đảng, khối Đoàn thể huyện tháng 4 năm 2022, tại huyện. 

Ngày 27- 29 (thứ Tư - thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 
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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), 

- Đ/c Ngô Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám 

đốc Công an tỉnh, theo dõi địa bàn huyện, 

- 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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