
ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /CTr-VP Điện Biên, ngày       tháng 11 năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 11 năm 2021 

Căn cứ Chương trình công tác tháng 11/2021 của Thường trực Tỉnh ủy; 

Căn cứ Chương trình công tác năm 2021 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 11 năm 2021 của Đoàn 

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

Từ ngày 01 - 05 (thứ Hai - thứ Sáu) 

- Ngày 01 (thứ Hai): Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề 

“Việc triển khai thực hiện Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với 

người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2020 - 2021” tại 

huyện Mường Nhé, thị xã Mường Lay, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (từ ngày 01-05/11). 

- Ngày 02 (thứ Ba): 

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

+ Buổi chiều: Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND 

tỉnh dự Họp Ban Chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện 

Biên; Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án Đường 60m và dự án 

Hạ tầng kỹ thuật khung. 

+ Ban Dân tộc, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” tại huyện 

Điện Biên Đông, huyện Nậm Pồ và Ban Dân tộc tỉnh (từ ngày 02 - 05/11). 

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

đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Bộ 

Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 

XV (Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh). 

- Ngày 04 (thứ Năm): 

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

chí Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai thực chương trình giám sát của 

Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 (Hội nghị trực tuyến tại 

điểm cầu tỉnh). 

+ Buổi chiều: Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND 

tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 



2 

+ Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện các biện 

pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù 

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng (từ ngày 04 - 05/11). 

- Ngày 05 (thứ Sáu): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

Từ ngày 08 - 12 (thứ Hai - thứ Sáu) 

- Ngày 08 (thứ Hai): 

+ Đoàn ĐBQH tỉnh dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Hà Nội (Đợt 2, 

họp tập trung từ ngày 08/11 đến ngày 13/11). 

+ Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Tình hình thực 

hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ 

tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không 

còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; tình hình nợ đọng thuế đến 31/8/2021 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên” tại Chi cục thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ, 

Mường Ảng và Cục thuế tỉnh (từ ngày 08 - 09/11). 

- Ngày 09 - 11 (thứ Ba - thứ Năm): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND 

tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh dự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và 

phương pháp hoạt động do Bộ Nội vụ tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Phòng 

họp 4B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đợt 2).  

- Ngày 12 (thứ Sáu): Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu 

HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Kỳ họp không giấy. 

Từ ngày 15 - 19 (thứ Hai - thứ Sáu) 

- Ngày 15 (thứ Hai): 

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

+ Buổi chiều: Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân theo quy định 

(Dự kiến).  

- Ngày 16 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH; 

Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Dự kiến). 

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

tỉnh dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại thị xã 

Mường Lay (Dự kiến). 

- Ngày 18 (thứ Năm):  

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị phổ biến, quán triệt, tập 

huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 

(Dự kiến). 

+ Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự Hội 

nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại huyện Mường Chà 

(Dự kiến). 
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- Ngày 19 (thứ Sáu): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị tập 

huấn công tác dân vận năm 2021 (Dự kiến). 

Từ ngày 22 - 26 (thứ Hai - thứ Sáu) 

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

Tỉnh ủy. 

- Ngày 23 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch 

HĐND tỉnh dự Họp Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không 

Điện Biên; Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án Đường 60m và Dự 

án Hạ tầng kỹ thuật khung (Dự kiến). 

- Ngày 24 (thứ Tư): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII (Thời gian dự kiến, hình thức trực tuyến).  

- Ngày 25 (thứ Năm):  

+ Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. 

+ Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 11/2021.  

- Ngày 26 (thứ Sáu): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

Từ ngày 29 - 30 (thứ Hai - thứ Ba) 

- Ngày 29 (thứ Hai):  

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

+ Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp 

tuyên truyền biển, đảo năm 2021 giữa Cục Hậu cần Hải quân với Ban Tuyên giáo 

các tỉnh, thành ủy: Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên (Dự kiến). 

- Ngày 30 (thứ Ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chủ tịch, 

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

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban CTĐB - UBTV Quốc hội; 

- VP Quốc hội; VP Chính phủ; 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh; 

- UB MTTQ VN 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. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Thành 
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