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THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND 

và các Ban của HĐND thành phố Cần Thơ  

(Từ ngày 24/03/2014 đến ngày 28/03/2014) 
 

 

THỨ HAI (ngày 24/03/2014) 

- 08 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố dự lễ ra 

mắt mô hình kiểm tra an toàn PCCC tại các Nhà thờ giáo xứ Thạnh An. Điểm tại Hội 

trường Giáo xứ Châu Long ấp F1 - xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. 

- 07 giờ 30: Ông Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên thường trực thành phố đi công 

tác ngoài thành phố (đến hết ngày 28/3). 

- 07 giờ 30: Đại diện Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố tham gia 

cùng khảo sát tiến độ thực hiện các hạng mục thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long  - Tiểu dự án thành phố. Điểm tại phòng họp số 2, 

Văn phòng UBND thành phố. 

- 08 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố khảo sát về tình trạng 

học sinh bỏ học và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại trường THPT Thốt Nốt và Trường 

THCS Thới Thuận thuộc địa bàn của quận Thốt Nốt. Mời Thường trực HĐND thành 

phố và các Ban của HĐND thành phố cùng dự. 

THỨ BA (ngày 25/03/2014) 

- 08 giờ 00: Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án 

“Luật Xây dựng”. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Ban kinh 

tế và ngân sách của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND thành phố. 

- 07 giờ 30: Đại diện Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố tham gia cùng 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khảo sát các tuyến đường, công trình công cộng dự 

kiến trình HĐND thành phố đặt tên. 

- 08 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố khảo sát về tình trạng 

học sinh bỏ học và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại trường THPT Trần Ngọc Hoằng và 

Trường THCS Thới Xuân thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ. Mời Thường trực HĐND thành 

phố và các Ban của HĐND thành phố cùng dự. 
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- 14 giờ 00: Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án 

“Luật Bảo vệ và môi trường (sửa đổi)”. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND 

thành phố; Ban pháp chế của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND thành phố. 

- 13 giờ 30: Đại diện Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố kiểm tra 

công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ góp ý thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế 

kỹ thuật - dự toán và quản lý nhà nước về chất lượng công trình tại các sở 

chuyên ngành.  

- 13 giờ 30: Đại diện Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố dự sơ kết quý I 

khối văn hóa - xã hội huyện Thới Lai. Điểm tại UBND huyện Thới Lai. 

- 15 giờ 30: Bà Đào Thị Lang Phương, Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội của 

HĐND thành phố dự họp mặt cán bộ đoàn. Điểm tại UBND phường Hưng Lợi. 

THỨ TƯ (ngày 26/03/2014) 

- 07 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố dự Hội 

nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai và thực hiện nghị quyết của Chính phủ về khu 

vực phòng thủ (cả ngày). Điểm tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. 

- 07 giờ 30: Đại diện Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố khảo sát 

tiến độ thực hiện các hạng mục thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ. 

Điểm tập trung tại Văn phòng UBND thành phố. 

- 07 giờ 30: Đại diện Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố tham gia cùng 

Đoàn khảo sát của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khảo sát các tuyến đường, công 

trình công cộng dự kiến trình HĐND thành phố đặt tên. 

- 15 giờ 00: Bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban văn hóa - xã hội của HĐND 

thành phố dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ 2014. Điểm tại Hội 

trường Sở Giáo dục và Đào tạo. 

THỨ NĂM (ngày 27/03/2014)  

- 08 giờ 00: Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố họp giám 

sát khiếu nại của công dân. Mời Ban pháp chế của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại 

UBND phường Long Tuyền. 

- 07 giờ 30: Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố giám sát quý I năm 

2014 đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về triển khai và 

phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

thành phố. 

- 08 giờ 00: Đại diện Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố làm việc 

với tập đoàn Deawoo Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp số 2, Văn phòng UBND 

thành phố. 

- 14 giờ 00: Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án 

“Luật Phá sản (sửa đổi)”. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 
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Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND thành phố. 

- 13 giờ 30: Bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban văn hóa - xã hội của HĐND 

thành phố dự sơ kết công tác quý I khối văn hóa - xã hội huyện Vĩnh Thạnh. Điểm tại 

UBND huyện Vĩnh Thạnh. 

THỨ SÁU (ngày 28/03/2014) 

- 07 giờ 30: Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố họp khảo 

sát khiếu nại của công dân. Mời Ban pháp chế của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại 

UBND phường An Bình. 

- 07 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, các Ban 

của HĐND thành phố họp giao ban sơ kết quý I năm 2014 giữa Thường trực HĐND 

thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND thành phố. 

- 07 giờ 00: Bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng Ban văn hóa - xã hội của HĐND 

thành phố dự họp giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2014 chuyên đề “Giáo dục và 

Đào tạo”. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

- 07 giờ 30: Bà Đào Thị Lang Phương, Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội của 

HĐND thành phố dự Hội nghị chuyên đề xuất khẩu lao động thành phố Cần Thơ năm 

2014. Điểm tại Khách sạn Công đoàn thành phố. 

- 13 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đi thăm 

chức sắc Tôn giáo huyện Vĩnh Thạnh. 

- 14 giờ 00: Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án 

“Luật Hải quan (sửa đổi)”. Ban pháp chế của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

 

Nơi nhận:  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND (C,D); 

- Báo Cần Thơ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố; 

- Lưu: VT,HC,HĐ,25. 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường 
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