
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

 

Số:            /CTr-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Nậm Pồ, ngày          tháng  8   năm 2021 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Đón tiếp và làm việc với Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn 

huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV,  

nhiệm kỳ 2021-2026  

  

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-TXCT, ngày 20/8/2021 của Tổ đại biểu số 8, 

HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, 

nhiệm kỳ 2021-2026  

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Nậm Pồ xây dựng Chương trình đón 

tiếp và làm việc với Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trên địa bàn 

huyện Nậm Pồ, như sau: 

I. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 31/8/2021 (Thứ 3) 

- 10h30 phút: Đón và bố trí Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghỉ tại Nhà khách 

UBND huyện. 

- 11h00 phút: Tổ đại biểu ăn trưa tại Nhà ăn Huyện ủy.  

Thành phần tiếp Tổ đại biểu: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo 

HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

 - 14h00 phút: Tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trực tuyến tại Nhà Văn hóa xã Nà Hỳ. 

Thành phần tham dự tiếp xúc cử tri:  

+ Tại điểm cầu xã Nà Hỳ (Nhà văn hóa xã Nà Hỳ): Đại diện Thường trực 

Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - 

Môi trường, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện; cán bộ, công chức, cán bộ chiến 

sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Nà Hỳ; phóng viên Trung tâm Văn hóa – 

Truyền thanh – Truyền hình huyện dự và đưa tin (số lượng không quá 40 cử tri). 

+ Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến xã Nà Bủng: Cán bộ, công chức, cán bộ 

chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Nà Bủng (tùy theo điều kiện cơ sở vật 

chất để mời cử tri tham dự, số lượng không quá 30 cử tri). 

- 19h00 phút: Tổ đại biểu ăn tối tại Nhà ăn Huyện ủy. 

Thành phần tiếp Tổ đại biểu: Đại diện Thường trực Huyện uỷ, lãnh đạo 

HĐND,UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

- 20h00 phút: Tổ đại biểu di chuyển về Thành phố Điện Biên theo kế hoạch 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường trực UB MTTQVN huyện: Chủ trì tổ chức cho Tổ đại biểu 

số 8, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Nà Hỳ (thực hiện công tác tổ chức 
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tại Hội nghị); chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nà Hỳ, xã Nà 

Bủng mời cử tri đến dự Hội nghị tiếp xúc cử tri. 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Viễn thông huyện và UBND các xã chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết: Phòng họp, kỹ thuật,...  đảm bảo đường truyền trực tuyến 

ổn định. 

- Phát hành, kiểm tra và đôn đốc các thành phần làm việc theo Chương trình 

này đảm bảo chu đáo. 

- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trên 

địa bàn huyện. 

3. Công an huyện: Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 

trật tự tại các điểm cầu tiếp xúc cử tri. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Cử nhân viên Y tế thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm tiếp xúc cử tri. 

5. Đề nghị Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN xã Nà Hỳ, Nà Bủng: 
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết: Trang trí khánh tiết, phòng họp trực tuyến, chỉ 

đạo MTTQVN xã mời cử tri về dự buổi tiếp xúc cử tri... đảm bảo chu đáo để phục 

vụ cho Tổ đại biểu số 8, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch. 

6. Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình 

Cử phóng viên đưa tin về chương trình tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh tại huyện Nậm Pồ.  

Trên đây là Chương trình đón tiếp và làm việc với Tổ đại biểu số 8, HĐND 

tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 

huyện Nậm Pồ. Chương trình này thay cho Giấy mời, nếu có thay đổi, Thường trực 

HĐND huyện giao Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo qua điện thoại./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - 

Môi trường; 

- Các đơn vị: Công an huyện, Hạt Kiểm lâm,; 

- Trung tâm VH –TT- TH huyện; 

- Đảng uỷ, HĐND-UBND xã Nà Hỳ, xã Nà Bủng; 

- Lưu: VT.                                              

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  

Lê Quang Trinh 
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