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Số:       /CTr-VP Điện Biên, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 9 năm 2022 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 9/2022 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 9 năm 2022 của Đoàn ĐBQH 

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

- Ngày 01 - 04 (thứ Năm - Chủ Nhật): Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 

- Ngày 05 (thứ Hai): Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

dự Khai giảng năm học 2022 - 2023 một số trường trên địa bàn thành phố Điện 

Biên Phủ, huyện Điện Biên. 

- Ngày 06 (thứ Ba): 

+ Buổi sáng: Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Điện Biên, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

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

- Ngày 07 (thứ Tư):  

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

quyết định điều động, luân chuyển cán bộ. 

+ Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt 

động chuyên trách tại Hà Nội (từ ngày 07 - 09/9). 

- Ngày 08 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch 

HĐND tỉnh dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 trực tuyến đến các 

điểm cầu cấp huyện; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Tọa đàm "Thắm tình 

quân dân - Thượng tôn pháp luật" năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

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

HĐND tỉnh dự họp: (1) 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; (2) 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. 

- Ngày 12 (thứ Hai): 

+ Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc triển khai thực hiện 
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Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 27/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 10 năm 

2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2016 - 2020” làm việc với Liên minh Hợp tác xã (buổi sáng), Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (buổi chiều). 

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

- Ngày 13 (thứ Ba): 

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

tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức khảo sát về tình hình thực hiện phát triển cây 

Mắc ca theo Kế hoạch (dự kiến từ ngày 13 - 20/9). 

- Ngày 14 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, 

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

- Ngày 15 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân 

theo quy định. 

- Ngày 16 (thứ Sáu): Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc 

triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị quyết 27/NQ-HĐND, ngày 

14 tháng 10 năm 2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập 

thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020” làm việc với UBND tỉnh (Dự kiến).  

- Ngày 19 (thứ Hai): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực 

Tỉnh ủy (buổi chiều). 

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

chuyên môn. 

- Ngày 21 (thứ Tư):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

+ Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn về “Kỹ 

năng nghiên cứu báo cáo kinh tế - ngân sách dành cho đại biểu dân cử” do Ban Công 

tác đại biểu Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh (từ ngày 21 - 23/9). 

- Ngày 22 (thứ Năm): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

- Ngày 23 (thứ Sáu): Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9/2022 

(dự kiến).  

- Ngày 26 (thứ Hai): 

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

HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình giám sát 

của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 (dự kiến). 

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

Tiếp công dân tỉnh. 
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+ Ban Văn hóa - Xã hội1, Ban Dân tộc HĐND tỉnh2 giám sát chuyên đề (dự 

kiến từ ngày 26 - 30/9). 

- Ngày 27 (thứ Ba):  

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

+ Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị tập huấn phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp (dự kiến từ ngày 27 - 28). 

- Ngày 28 (thứ Tư): Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia vào các 

dự thảo Luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến). 

- Ngày 29 (thứ Năm): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy về tình 

hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 09 tháng đầu năm 2022. 

- Ngày 30 (thứ Sáu): 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. 

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; Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c);  

- UBND tỉnh; UB MTTQVN 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           
1 Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 

năm 2025. 
2 Việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. 
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