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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 

                            Điều chỉnh lần 01 Cần Thơ, ngày  20 tháng 12 năm 2022 

            

LỊCH CÔNG TÁC 

(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 24/12/2022) 
 

-------- 

THỨ HAI NGÀY 19/12/2022 

*13h30: Hội ý Tập thể Thƣờng trực. Điểm phòng họp cơ quan 

*14h30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét công đoàn vững mạnh năm 2022. 

Điểm tại phòng họp cơ quan. 

THỨ BA NGÀY 20/12/2022 

*8h00: Chi bộ 2 họp kiểm điểm xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 

2022. Điểm tại phòng họp cơ quan. 

*14h00: Đ/c Dũng-Phó Bí thƣ Đảng ủy dự họp kiểm điểm xếp loại chất lượng 

lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 của chi bộ 4. Điểm tại Khách sạn Công 

đoàn Cần Thơ. 

*16h00: Tập thể Thƣờng trực và bộ phận tài chính của LĐLĐ thành phố làm 

việc với Lãnh đạo và kế toán LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ Viên chức, CĐ 

các KCX-CN Cần Thơ. Điểm phòng họp cơ quan LĐLĐ thành phố (lịch tuần thay 

thơ mời). 

THỨ TƢ NGÀY 21/12/2022 

*8h00: Đ/c Mai-Chủ tịch dự lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Điểm Hội trường Công an 

thành phố Cần Thơ. 

*14h00: Đ/c Kiều-TB CSPL-QHLĐ, đ/c Nhung-CV ban CSPL-QHLĐ dự Hội thảo 

lấy ý kiến của cán bộ công đoàn góp ý vào dự thảo Hướng dẫn quyền và trách nhiệm 

của Công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Điểm tại Nhà 

khách VP B TLĐ. (4 ngày). 
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THỨ NĂM NGÀY 22/12/2022 

*8h00: Đ/c Mai-Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt 

Nam và Khánh thành Trụ sở Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô. Điểm tại 

Huyện ủy Phong Điền. 

*8h00: Đ/c Hiền-PCT Thƣờng trực dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 

2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Điểm tại Trường Chính trị 

quận Cái Răng. 

*13h00: Đ/c Dũng-PCT dự Đại hội điểm CĐCS Trường THCS thị trấn Thới Lai lần 

thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Điểm tại Trường THCS thị trấn Thới Lai. 

*14h00: Đ/c Mai-Chủ tịch dự Hội thảo lấy ý kiến ban hành Quy chế xây dựng 

chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Điểm tại 

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (03 ngày). 

THỨ SÁU NGÀY 23/12/2022 

*8h00: Đ/c Dũng-PCT dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và triển 

khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Điểm Huyện ủy Cờ Đỏ. 

*13h30: Đ/c Hiền-PCT Thƣờng trực dự Hội nghị góp ý, phản biện xã hội. Điểm tại 

UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. 

THỨ BẢY NGÀY 24/12/2022 

*8h00: Đ/c Thông-TB ToC-KT dự Đại hội điểm CĐCS Trường tiểu học Thị trấn 

Phong Điền 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Điểm Hội trường Trường tiểu học Thị trấn 

Phong Điền 1. 

 

Trong tuần: 

-8h00 ngày 19/12/2022 đ/c Khánh-CV Văn phòng dự Hội thảo chuyển đổi số, phát 

triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Điểm Khách sạn Vạn Phát, Cồn Khương, TP Cần 

Thơ.  

-Ngày 20/12/2022 đ/c Thư-CVC Ban TG-NC dự Hội nghị tập huấn về phòng ngừa 

lao động trẻ em và kỹ năng tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho NLĐ về phòng ngừa lao 

động trẻ em. Điểm VP B TLĐ. (04 ngày). 
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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 THƢỜNG VỤ 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  Phạm Thị Thanh Hiền 
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