
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HUYỆN ỦY NẬM PỒ 

* 

Số 48 -CTr/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Nậm Pồ, ngày 01 tháng 12 năm 2022 

 

 
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
công tác tháng 12-2022 

----- 
 

 

 
 

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

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Huyện ủy xây dựng Chương trình 

công tác tháng 12-2022, như sau: 

Ngày 01 (thứ Năm): 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị 

Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 

11, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Nậm Khăn, Chà Tở.  

Ngày 02 (thứ Sáu):  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị lần thứ 12, 

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

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng thi đua 

khen thưởng khối Đảng. 

Ngày 05 - 06 (thứ Hai - thứ Ba): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (tại điểm cầu huyện). 

Ngày 05 (thứ 2): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung: 

(1)- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Huyện ủy. 

(2)- Cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát tri n Kinh tế - Xã hội, 

đảm bảo  quốc ph ng, an ninh năm 2022 và kế hoạch phát tri n Kinh tế - Xã hội  

đảm bảo quốc ph ng, an ninh năm 2023  tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi 

NSĐP năm 2022, và dự kiến phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2023. 

(3)- Cho ý kiến dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tình 

hình phát tri n kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022  kế hoạch 

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

năm 2023. 

(4)- Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về 

mục tiêu, nhiệm vụ phát tri n kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc ph ng, an ninh và xây 
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dựng hệ thống chính trị năm 2023. 

(5)- Cho ý kiến về Phương án phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2023 (Tờ trình số 2996/TTr-UBND, ngày 01/12/2022 của UBND huyện). 

(6)- Cho ý kiến về việc bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 

(Lần 7) (Tờ trình số 3001/TTr-UBND, ngày 02/12/2022 của UBND huyện). 

(7)- Cho ý kiến về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. 

Ngày 07 (thứ Tư): Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự 

tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tại tỉnh.  

Ngày 08 - 09 (thứ Năm - thứ Sáu): Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự kỳ họp thứ 10, 

HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại tỉnh. 

Ngày 12 (thứ Hai): Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 17, 

cho ý kiến về nội dung: 

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

ph ng, an ninh năm 2022  kế hoạch phát tri n kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

ph ng, an ninh năm 2023  tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 

(UBND huyện chủ trì chuẩn bị nội dung).  

(2)- Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023 của Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung).  

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

đảm quốc ph ng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 (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 

tri n kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022  kế hoạch phát tri n 

kinh tế - xã hội, dự toán, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 

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

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

năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  dự thảo Chương trình ki m tra, giám sát 

năm 2023 của Huyện ủy (UBKT Huyện ủy chủ trì chuẩn bị nội dung). 

(6)- Cho ý kiến về việc chia tách và thành lập chi bộ cơ sở trực thuộc  

Đảng bộ huyện. 

(7)- Một số nội dung công tác khác. 

Ngày 13 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ki m 

tra, giám sát năm 2022 và tri n khai nhiệm vụ năm 2023. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN 
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huyện lần thứ 05 (mở rộng), tổng kết công tác Hội và phong trào Hội phụ nữ 

năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, tại huyện. 

Ngày 14 (thứ Tư):  

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

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

Hội Nông dân huyện lần thứ 13 (mở rộng), tổng kết công tác Hội và phong trào 

Hội Nông dân năm 2022  phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị Ban 

Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện (mở rộng) lần thứ 3 khóa III, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027, tại huyện. 

Ngày 15 (thứ Năm):  

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết 

công tác nội chính năm 2021  phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, tại tỉnh. 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị đánh giá kết 

quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị 

trong khối Khoa giáo năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tại huyện. 

Ngày 16 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội 

Cựu chiến binh huyện lần thứ 03 (mở rộng), tổng kết công tác Hội và phong trào 

Hội Cựu chiến binh năm 2022  phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, tại huyện. 

Ngày 19 (thứ Hai): Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 11, HĐND huyện 

Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngày 20 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: Họp Thường trực Huyện ủy. 

- Buổi chiều: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2023, tại huyện. 

Ngày 21 (thứ Tư):  

- Buổi sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị 

tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, 

tại huyện.  

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị 

tổng kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023, tại huyện. 

Ngày 22 (thứ Năm): 

- Buổi sáng: Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hoạt 

động đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp huyện năm 2022  phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023, tại huyện. 

- Buổi chiều: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị 

http://hscvhunp.tudienbien.vn/hunp/vbden.nsf/str/A6B5E481AAFECEC047258904002C3575?OpenDocument
http://hscvhunp.tudienbien.vn/hunp/vbden.nsf/str/A6B5E481AAFECEC047258904002C3575?OpenDocument
http://hscvhunp.tudienbien.vn/hunp/vbden.nsf/str/A6B5E481AAFECEC047258904002C3575?OpenDocument
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đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản 

bác các quan đi m sai trái, thù địch năm 2022  phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023, tại huyện. 

Ngày 23 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban các cơ 

quan khối Đảng, MTTQ và đoàn th  huyện năm 2022, tại huyện. 

Ngày 26 -27 (thứ Hai - thứ Ba ): Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, nội dung: 

(1)- Ki m đi m tập th  Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022. 

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

(3) Nghe Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo về tình hình thực hiện và nhiệm vụ, 

giải pháp đổi mới, nâng cao công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc 

thi u số trên địa bàn huyện (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị báo cáo và dự thảo 

kết luận). 

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

Ngày 28 (thứ Tư): Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt 

trận năm 2022  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2023, 

tại huyện. 

Ngày 29 (thứ Năm): Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt 

động Tổ Dân vận cơ sở năm 2022  phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, tại huyện. 

Ngày 30 (thứ Sáu): Thường trực Huyện ủy làm việc chuyên môn. 

Thường trực Huyện uỷ thông báo đ  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 (đ  báo cáo), 

- Văn ph ng 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 ph ng, ban, MTTQ, đoàn th  huyện, 

- Các đ/c Huyện ủy viên, 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn ph ng Huyện ủy, 

- Lưu Văn ph ng Huyện ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

    
Đàm Văn Mạnh 
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