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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 9 năm 2021 

Căn cứ chương trình công tác tháng 9/2021 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 9 năm 2021 của Đoàn 

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

Từ ngày 01 – 03 (thứ tư – thứ sáu) 

- Ngày 01 (thứ tư): Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 8/2021.  

- Ngày 02 – 03 (thứ năm – thứ sáu): Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9. 

Từ ngày 05 – 10 (chủ nhật – thứ sáu) 

- Ngày 05 (chủ nhật): Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ Khai giảng năm học 

2021 – 2022 tại Trường THPT Lương Thế Vinh và Trường THPT Thanh Nưa. 

- Ngày 06 (thứ hai):  

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

+ Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đoàn giám sát của Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang (dự kiến từ 

ngày 06 – 10/9). 

+ Thường trực HĐND tỉnh làm việc chuyên môn. 

- Ngày 07 (thứ ba): 

+ Buổi sáng: Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh 

dự Họp Ban chỉ đạo dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Ban Chỉ 

đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án Đường 60m và Hạ tầng kỹ thuật khung. 

+ Buổi chiều: Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự 

Họp Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021. 

+ Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” 

tại các huyện Tuần Giáo, Mường Chà và Sở Nội vụ, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Công 

ty Cổ phần cấp nước Điện Biên, Công ty CPĐTXD và Quản lý đường bộ II Điện 

Biên (từ ngày 07 – 9 và ngày 14). 

- Ngày 08 (thứ tư): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 
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- Ngày 09 (thứ năm): Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát thường xuyên 

“Công tác quản lý Nhà nước trong việc bố trí bãi đỗ xe, gửi xe tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh và phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ. 

- Ngày 10 (thứ sáu): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

Từ ngày 12 – 17 (chủ nhật – thứ sáu) 

- Ngày 12 -13 (chủ nhật - thứ hai): Đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tham gia luyện, diễn tập tổng hợp Khu vực 

phòng thủ tỉnh Điện Biên năm 2021. 

- Ngày 14 (thứ ba): Đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân theo quy định. 

- Ngày 15 – 16 (thứ tư – thứ năm): Đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh dự Diễn tập KVPT tỉnh Điện Biên năm 2021 

(dự kiến). 

- Ngày 17 (thứ sáu): Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch 

HĐND tỉnh dự Họp Ban chỉ đạo dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện 

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

Hạ tầng kỹ thuật khung (dự kiến). 

Từ ngày 20 – 24 (thứ hai – thứ sáu) 

- Ngày 20 (thứ hai): 

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

+ Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh khóa XIV 

về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa 

trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai 

nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh từ năm 2017 – 2021” (dự kiến từ ngày 20 – 30/9). 

- Ngày 21 – 23 (thứ ba – thứ năm): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

làm việc chuyên môn. 

- Ngày 24 (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 27 – 30 (thứ hai – thứ năm) 

- Ngày 27 (thứ hai): 

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

+ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại trụ sở 

tiếp công dân tỉnh. 

+ Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 9/2021.  

- Ngày 28 (thứ ba): Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch 

HĐND tỉnh dự Họp Ban chỉ đạo dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện 
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Biên và 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 29 (thứ tư): Đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ 07, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

- Ngày 30 (thứ năm): Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh làm việc 

chuyên môn. 

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

 
Nơi nhận: 
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội (b/c); 

- VP QH; VP Chính phủ (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 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 

 

 

 

 

 

 
Lê Hoài Nam 
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