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VĂN PHÒNG 
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Số:       /CTr-VP Điện Biên, ngày       tháng 5 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 5 năm 2022 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 5/2022 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 5 năm 2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh, 

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

Từ ngày 02 - 06 (thứ Hai – thứ Sáu):  

- Ngày 02 - 03 (thứ Hai – thứ Ba): Nghỉ Lễ (nghỉ bù). 

- Ngày 04 (thứ Tư): 

+ Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ 5 (khoá XIII), tại Hà Nội (từ ngày 04 – 10/5). 

+ Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với các Ban HĐND 

tỉnh để điều hòa hoạt động giám sát chuyên đề và thống nhất một số nội dung 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

+ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban dự kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Mường 

Ảng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp chuyên đề). 

- Ngày 05 (thứ Năm):  

+ Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh1 tiếp tục giám sát 

trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đón tiếp, làm việc với đoàn 

công tác của tỉnh Hải Dương đến dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ. 

- Ngày 06 (thứ Sáu): 

+ Buổi sáng:  

* Đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng chí Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh viếng các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 68 năm 

Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2022) tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.  

* Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5/2022 (lần 1).  

+ Buổi chiều: Đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Sơn La (từ ngày 06 – 07/5). 

Từ ngày 09 – 13 (thứ Hai – thứ Sáu) 

                                           
1 Việc quản lý và sử dụng đất của tổ chức (doanh nghiệp, HTX) trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai số 

45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến 31/12/2021. 
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- Ngày 09 (thứ Hai):  

+ Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại 

Trại giam Nà Tấu. 

- Ngày 10 (thứ Ba):  

+ Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát chuyên đề2 tại các huyện: Điện Biên, 

Mường Chà, Tuần Giáo, Nậm Pồ và thành Phố Điện Biên Phủ (từ ngày 10 – 17/5). 

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

trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV 

tại Công an tỉnh. 

+ Buổi chiều: Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh đón tiếp 

và làm việc với Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định. 

- Ngày 11 (thứ Tư):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện 

Mường Chà. 

+ Đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ĐBQH tỉnh, tiếp 

xúc cử tri trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV tại xã Phì Nhừ, xã Xa Dung, 

huyện Điện Biên Đông. 

+ Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH tỉnh đón tiếp và làm việc 

với Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định. 

- Ngày 12 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực 

Tỉnh ủy.  

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

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Từ ngày 16 – 20 (thứ Hai – thứ Sáu) 

- Ngày 16 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân theo 

quy định. 

- Ngày 17 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh đón, tiếp Đoàn công tác của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ 

khánh thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Ngày 18 (thứ Tư):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ khánh 

thành Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; làm việc với Đoàn công tác 

của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

+ Ban Pháp chế giám sát chuyên đề3 tại huyện Điện Biên Đông, thành phố 

                                           
2 Việc xây dựng triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương 

cấp huyện quản lý. 
3 Việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án 

hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 – 2021. 

http://hscvvptu.tudienbien.vn/vptu/VBdi.nsf/str/FDE4645DA364F2F347258828000FAC3B?OpenDocument
http://hscvvptu.tudienbien.vn/vptu/VBdi.nsf/str/FDE4645DA364F2F347258828000FAC3B?OpenDocument
http://hscvvptu.tudienbien.vn/vptu/VBdi.nsf/str/FDE4645DA364F2F347258828000FAC3B?OpenDocument
http://hscvvptu.tudienbien.vn/vptu/VBdi.nsf/str/FDE4645DA364F2F347258828000FAC3B?OpenDocument
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Điện Biên Phủ và Công an tỉnh (từ ngày 18 – 20/5). 

- Ngày 19 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn BBQH tỉnh thăm và làm việc tại 

các tỉnh Miền trung (từ ngày 19 – 22/5). 

- Ngày 20 (thứ Sáu): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

Từ ngày 23 – 27 (thứ Hai – thứ Sáu) 

- Ngày 23 (thứ Hai):  

+ Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh4 giám sát trực tiếp tại các huyện: Tủa 

Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, thị xã Mường Lay và thành phố Điện 

Biên Phủ (Dự kiến từ ngày 23 – 27/5). 

+ Đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội (từ ngày 

23/5 đến ngày 17/6). 

- Ngày 24 (thứ Ba): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

- Ngày 25 (thứ tư): Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5/2022 (lần 2).  

- Ngày 26 (thứ Năm): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

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

Tiếp công dân tỉnh. 

Từ ngày 30 – 31 (thứ Hai – thứ Ba) 

- Ngày 30 - 31 (thứ Hai - thứ Ba): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND 

tỉnh làm việc chuyên môn. 

 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 

 

 

 

                                           
4 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. 



4 

 


		thanhnt.hdnd@dienbien.gov.vn
	2022-05-06T13:40:04+0700


		2022-05-06T14:11:27+0700


		2022-05-06T14:11:46+0700


		hdnd@dienbien.gov.vn
	2022-05-06T14:13:11+0700




