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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cần Thơ, ngày 10 tháng 9 năm 2022 

 
            

LỊCH CÔNG TÁC 

(Từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/9/2022) 
 

 

-------- 

THỨ BẢY: NGÀY 10/9/2022 

*7h30: Đ/c Kiều – TB CSPL & QHLĐ tham dự Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận 

động triển khai BHXH toàn dân – Truyền thông, vận động tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình. Điểm tại Hội trường UBND quận Bình Thủy. 

*18h45: Đ/c Mai – Chủ tịch dự Chương trình “Đêm hội Trăng Rằm – San sẻ yêu 

thương” Tết Trung thu năm 2022. Điểm tại Công viên Lưu Hữu Phước. 

THỨ HAI: NGÀY 12/9/2022  

*7h30: Đ/c Phượng – Phó Chánh Văn phòng, đ/c Thủy – Phó Chủ nhiệm UBKT 

tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị. Điểm tại Học viện Chính trị khu vực IV (đến 

hết buổi sáng ngày 16/9/2022). 

*14h00: Họp lệ Chi bộ 3. Điểm tại Quỹ Trợ vốn CNLĐ nghèo.  

THỨ BA: NGÀY 13/9/2022 

*8h00: Đ/c Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực dự Hội thảo chuyên đề “Nâng cao 

chất lượng công tác tổ chức và xây dựng hoạt động Hội cơ sở vững mạnh”. Điểm tại 

Hội trường Cơ quan Hội LHPN thành phố. 

*8h00: Đ/c Dũng – Phó Chủ tịch dự phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương. Điểm tại Hội trường 

UBND thành phố.  

*8h00: Đ/c Kiều – TB CSPL & QHLĐ tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về BHXH tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành 

phố. Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (cả ngày). 

*8h00: Đ/c Hồ – TB TGNC tham gia Đoàn khảo sát, chấm điểm các mô hình văn hóa 

tiêu biểu năm 2022. Điểm tại quận Bình Thuỷ (cả ngày). 

*14h00: Họp lệ Chi bộ 1. Điểm tại phòng họp cơ quan.  
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THỨ TƯ: NGÀY 14/9/2022 

*8h00: Tập thể Thường trực dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị 

quyết, Kế hoạch, Kết luận của Trung ương và các văn bản của Ban Thường vụ Thành 

ủy. Điểm tại Hội trường Thành ủy. 

*8h00: Đ/c Kiều – TB CSPL & QHLĐ tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về BHXH tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành 

phố. Điểm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần MK - Trường Mầm Non Ngôi Sao 2 (cả 

ngày). 

*8h00: Đ/c Hồ – TB TGNC tham gia Đoàn khảo sát, chấm điểm các mô hình văn hóa 

tiêu biểu năm 2022. Điểm tại huyện Cờ Đỏ (cả ngày). 

*13h30: Tập thể Thường trực làm việc với Văn phòng về việc rà soát công việc từ 

nay đến cuối năm. Văn phòng chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp cơ quan. 

*15h30: Tập thể Thường trực làm việc với Ban CSPL & QHLĐ về việc rà soát 

công việc từ nay đến cuối năm. Ban CSPL & QHLĐ chuẩn bị nội dung. Điểm tại 

phòng họp cơ quan. 

THỨ NĂM: NGÀY 15/9/2022 

*8h00: Đ/c Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực tham dự Hội nghị trực tuyến phản 

biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Điểm tại Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố. 

*13h30: Đ/c Hiền – Phó Chủ tịch Thường trực dự Hội nghị giao ban an ninh tư 

tưởng tháng 9/2022. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

THỨ SÁU: NGÀY 16/9/2022 

*7h30: Tập thể Thường trực làm việc với Ban Tổ chức – Kiểm tra về việc rà soát 

công việc từ nay đến cuối năm. Ban Tổ chức – Kiểm tra chuẩn bị nội dung. Điểm tại 

phòng họp cơ quan. 

*9h30: Tập thể Thường trực làm việc với Ban Tuyên giáo – Nữ công về việc rà soát 

công việc từ nay đến cuối năm. Ban Tuyên giáo – Nữ công chuẩn bị nội dung. Điểm 

tại phòng họp cơ quan. 

*8h00: Đ/c Kiều – TB CSPL & QHLĐ tham gia Đoàn Thanh tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về BHXH tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành 

phố. Điểm tại Cty TNHH Trung Sơn Alpha (cả ngày). 
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*14h00: Đ/c Mai – Chủ tịch dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo 

Đề án Trung ương đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 

09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. Điểm tại Văn phòng Thành ủy. 

* Trong tuần: 

- 8h ngày 15/9/2022 (thứ ba): Đ/c Nhàn – CVC Ban CSPL & QHLĐ khảo sát MÂCĐ. Điểm tại 

quận Ô Môn và quận Thốt Nốt. 

 

.*Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Thành ủy;    

- Các đ/c UVTV; 

- CĐ cấp trên cơ sở;  

- Các Ban Chuyên đề, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VF, Website.                                 

TL. BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Hiền 
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