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Số:       /CTr-VP Điện Biên, ngày       tháng 7 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 7 năm 2022 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 7/2022 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 7 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, 

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

- Ngày 01 (thứ Sáu):  

+ Buổi sáng: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6/2022 (lần 2). 

+ Buổi chiều: Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra 

các nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV. 

- Ngày 02 (thứ Bảy):  

+ Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám, 

HĐND tỉnh khóa XV. 

+ Ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra các 

nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV (buổi sáng). 

- Ngày 04 (thứ Hai): 

+ Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực 

tuyến Chính phủ về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng 

cuối năm 2022.  

+ Các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra nội dung trình tại kỳ họp thứ Tám, 

HĐND tỉnh khóa XV: Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp ngày 04/7; Ban Văn hóa - Xã 

hội, Ban Pháp chế họp chiều ngày 04 và sáng 05/7. 

- Ngày 05 (thứ Ba):  

+ Buổi sáng: Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch HĐND 

tỉnh dự Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh dự Hội thảo cho ý kiến vào dự thảo "Đề án tăng cường sự chỉ đạo và 

trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với hoạt động của HĐND các 

cấp, tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH với 

HĐND các cấp" tại Hà Nội. 

+ Buổi chiều: Đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng 
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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. 

- Ngày 06 (thứ Tư):  

+ Buổi sáng: Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh dự Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ 9, khóa XII, 

nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

+ Buổi chiều: Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với nhà tài trợ trao nhà Đại đoàn 

kết và sinh kế cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách tại xã Mường Pồn, huyện 

Điện Biên. 

- Ngày 07 - 08 (thứ Năm - thứ Sáu): HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ Tám, 

HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Ngày 10 (Chủ Nhật): Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị biểu dương, tôn 

vinh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND 

(20/7/1962 - 20/7/2022), tại Công an tỉnh. 

- Ngày 11 (thứ Hai):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy.  

+ Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND 

tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XV (từ ngày 11 - 26/7). 

+ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh dự sơ kết Công tác Đảng, Công 

tác Văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 06 tháng cuối năm 

2022 và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Ủy viên Thường trực, 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (buổi chiều). 

- Ngày 12 (thứ Ba): 

+ Buổi sáng: Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội 

chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 

tâm 06 tháng cuối năm 2022.  

- Buổi chiều: Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên.  

- Ngày 13 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Họp các Ban Chỉ đạo: (1) 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; (2) Đầu tư xây dựng và di chuyển các 

cơ quan tỉnh vào Khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên. 

- Ngày 14 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị 

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo 06 tháng cuối năm 2022. 

- Ngày 15 (thứ Sáu): 

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân theo quy định. 

+ Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 
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dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Ngày 18 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Lễ ký kết Biên 

bản hợp tác hai bên và Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm hai ngày lịch sử Việt Nam 

- Lào tại tỉnh Luông - Pha - Băng, nước CHDCND Lào (từ ngày 18-21/7). 

- Ngày 19 - 22 (thứ Ba - thứ Sáu): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh làm việc chuyên môn. 

- Ngày 23 (thứ Bảy): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị triển 

khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 

của Bộ Chính trị, tại tỉnh Lào Cai. 

- Ngày 25 (thứ Hai):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy.  

+ Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7/2022.  

- Ngày 26 (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 27 (thứ Tư): Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở 

Tiếp công dân tỉnh. 

- Ngày 28 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp các Ban Chỉ đạo: (1) 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; (2) Đầu tư xây dựng và di 

chuyển các cơ quan tỉnh vào Khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Điện Biên. 

- Ngày 29 (thứ sáu): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh.  

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: 
- VP Quốc hội; VP Chính phủ; 

- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội; 

- 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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