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Số:       /CTr-VP Điện Biên, ngày 02 tháng 8 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 8 năm 2022 

 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 8/2022 của Thường trực Tỉnh uỷ; 

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 8 năm 2022 của Đoàn ĐBQH 

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

Ngày 01 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực 

Tỉnh ủy. 

Ngày 01- 05 (thứ Hai - thứ Sáu): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND 

tỉnh làm việc chuyên môn.  

Ngày 02 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự họp UBND tỉnh 

đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

Ngày 03 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm 

việc chuyên môn. 

Ngày 04 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị Đảng 

ủy Quân khu 2 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 

công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022, tại Sở Chỉ huy Quân khu 2. 

Ngày 05 (thứ Sáu): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị Ban Tổ 

chức Trung ương. Đồng chí Phó Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. 

Ngày 07 - 12 (Chủ nhật - Thứ Sáu): Ban Pháp chế HĐND tỉnh đi học tập, 

trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại một số tỉnh, thành trong nước. 

Ngày 08 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực 

Tỉnh ủy. 

Ngày 09 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch 

HĐND tỉnh họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng Dự án xây dựng đường cao tốc Sơn 

La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1. 

Ngày 10 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh làm việc với Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị 

giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng lý luận Trung ương khảo sát thực tế tại Điện Biên.  

Ngày 11 (thứ Năm): Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn 

công tác Kiểm toán Nhà nước trao nhà Đại đoàn kết tại xã Mường Phăng, thành 
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Phố Điện Biên Phủ (buổi sáng). 

Ngày 11 - 12 (thứ Năm - thứ Sáu): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh làm việc chuyên môn. 

Ngày 15 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công 

dân theo quy định; họp Thường trực Tỉnh ủy. 

Ngày 16 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực Ban 

chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Dự kiến). 

Ngày 17 (thứ Tư): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

Ngày 18 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Buổi chiều). 

Ngày 19 (thứ Sáu): 

- Buổi sáng: Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Buổi chiều: Đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường 

trực HDND tỉnh dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 

của Bộ Chính trị khoá XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật 

sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới” (Dự kiến). 

Ngày 20 - 30: Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức đoàn khảo sát về tình hình thực hiện 

phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 22 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực 

Tỉnh ủy. 

Ngày 23 (thứ Ba):  

- Buổi sáng: Đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng 

chí Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy 

trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây 

dựng quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.  

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

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch mới 

nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. 

Ngày 24 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ngày 25 (thứ Năm):  

+ Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp 

công dân tỉnh. 

+ Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 8 năm 2022 (buổi sáng). 
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Ngày 26 (thứ Sáu):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

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

tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

+ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động 

HĐND 2 cấp tỉnh - huyện lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Điện Biên 

(Dự kiến).  

Ngày 29 (thứ Hai):  

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

+ Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

Ngày 30 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nghe các cơ quan, đơn 

vị báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib về 

quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021. 

Ngày 31 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 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. 

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  (B/c); 

- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội (B/c); 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- UB MTTQ VN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các vị ĐBQH khóa XV; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- HU, HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Cổng TT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Thành 
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