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Số:       /CTr-VP Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 6 năm 2022 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy; 

Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Thường 

trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo Đoàn ĐBQH, 

Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị Chương trình công tác tháng 6 năm 2022 của Đoàn ĐBQH 

tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, như sau: 

- Ngày 01 (thứ Tư): 

+ Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục dự kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV tại Hà 

Nội (từ ngày 01/6 đến ngày 16/6). 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy 

Mường Ảng, kỳ thứ 37. 

- Ngày 02 (thứ Năm): Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6/2022 (lần 1).  

- Ngày 03 (thứ Sáu): Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về “Việc thực 

hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/01/2016 của HĐND tỉnh thông qua 

Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030” làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

- Ngày 04 (thứ Bảy): Thường trực HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh xem xét, 

cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

2050; Kịch ban tăng trưởng kinh tế tỉnh Điện Biên 06 tháng cuối năm 2022. 

- Ngày 06 (thứ Hai ): Thường trực HĐND tỉnh làm việc chuyên môn. 

- Ngày 07 (thứ Ba): Thường trực HĐND tỉnh dự thính kỳ họp thứ Ba, Quốc 

hội khóa XV (từ ngày 07 - 09/6). 

- Ngày 08 - 09 (thứ Tư - thứ Năm): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

HĐND tỉnh dự Phiên họp UBND tỉnh tháng 6/2022. 

- Ngày 10 (thứ Sáu): Thường trực HĐND tỉnh làm việc chuyên môn. 

- Ngày 13 - 14  (thứ Hai - thứ Ba): Các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát 

để phục vụ cho công tác thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND 

tỉnh khóa XV. 

- Ngày 15 (thứ Tư): Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu 

HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám, HĐND 

tỉnh khóa XV (từ ngày 15 - 28/6). 
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- Ngày 16 (thứ Năm): Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị đánh giá, phân 

tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) (dự kiến). 

- Ngày 17 (thứ Sáu): Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét dự thảo Báo 

cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh (dự kiến). 

- Ngày 20 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực 

Tỉnh ủy.  

- Ngày 21 (thứ Ba): Thường trực HĐND tỉnh làm việc chuyên môn. 

- Ngày 22 (thứ Tư): Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Ba, 

Quốc hội khóa XV.  

- Ngày 23 (thứ Năm):  

+ Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự 

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không 

Điện Biên và Dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi 

tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030; Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng và di chuyển các cơ quan tỉnh vào Khu 

trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên (Dự kiến). 

+ Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri 

sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Tuần Giáo. 

- Ngày 24 (thứ Sáu): 

+ Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị giao ban các cơ quan 

khối Đảng tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Tủa Chùa. 

- Ngày 25 (thứ Bảy): Các Ban HĐND tỉnh tổ chức Họp thẩm tra nội dung 

trình tại kỳ họp thứ Tám,  HĐND tỉnh khóa XV (từ ngày 25 - 27). 

- Ngày 27 (thứ Hai):  

+ Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tiếp 

công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy (buổi chiều).  

+ Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6/2022 (lần 2) (buổi chiều).  

- Ngày 28 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (ngày 28 và sáng ngày 29). 

- Ngày 29 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 

06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 (buổi chiều). 

- Ngày 30 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH 

tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 10 Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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Thừa lệnh Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp 

thực hiện (Các cuộc họp, hội nghị, làm việc sẽ có giấy mời, chương trình cụ thể sau)./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội; 

- VP Quốc hội; VP Chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- UB MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các vị ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- HU, HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Thành 
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