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 Số: 12/TB-VP Cần Thơ,  ngày  28  tháng 3 năm 2014 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND 

và các Ban của HĐND thành phố Cần Thơ  

(Từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014) 
 

 

THỨ HAI (ngày 31/3/2014) 

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

thảo về Luật xây dựng (sửa đổi). Điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

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

các Ban của HĐND thành phố dự Hội nghị Thành ủy mở rộng sơ kết báo cáo công tác 

quý I/2014. Điểm tại Hội trường các ban Đảng. 

- 07 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố khảo sát 06 trạm y tế 

phường thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Mời Thường trực HĐND thành phố và các Ban 

của HĐND thành phố cùng dự. 

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

Chấp hành Đảng bộ thành phố. Điểm tại Văn phòng Thành ủy. 

- 14 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố giám sát về quản lý và sử 

dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản dành cho y tế năm 2014 trên địa bàn quận Ninh Kiều 

và huyện Phong Điền. Mời Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND 

thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

THỨ BA (ngày 01/4/2014) 

- 08 giờ 00: Đoàn ĐBQH thành phố họp trực tuyến với Ủy ban thường vụ Quốc 

hội chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương. Mời Thuờng trực HĐND 

thành phố; Ban kinh tế và ngân sách; Ban pháp chế của HĐND thành phố cùng dự. 

Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

- 08 giờ 00: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; bà Đào 

Thị Lang Phương, Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố dự tổng kết 

báo xuân và cuộc thi ấn phẩm xuân Giáp Ngọ 2014. Điểm tại Hội trường thư viện 

thành phố Cần Thơ. 

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

thành phố đi công tác ngoài thành phố (đến hết tuần). 
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- 07 giờ 30: Đại diện Ban kinh tế và ngân sách của HĐND thành phố tham gia 

cùng đoàn kiểm tra của UBND thành phố kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp đô thị thành 

phố. Điểm tập trung tại Văn phòng UBND thành phố. 

- 14 giờ 00: Đoàn ĐBQH thành phố họp trực tuyến với Ủy ban thường vụ Quốc 

hội chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế. Mời Thường trực HĐND thành phố; 

Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND thành phố. 

- 13 giờ 30: Họp Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố 

và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố rà soát công tác chuẩn bị 

giám sát quý I của Thường trực HĐND thành phố. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND thành phố. 

- 13 giờ 30: Đại diện Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành 

phố dự họp phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND thành phố. Điểm tại Hội trường 

UBND thành phố. 

THỨ TƯ (ngày 02/4/2014) 

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

“Luật Đầu tư công”. 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. 

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

báo cáo đề án di dời các cơ sở ô nhiễm tại khu Cái Sơn - Hàng Bàng. Điểm tại phòng 

họp số 2, Văn phòng UBND thành phố. 

THỨ NĂM (ngày 03/4/2014)  

- 08 giờ 00: Họp Đảng đoàn HĐND thành phố mở rộng trao đổi thống nhất về 

công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Điểm tại phòng họp số 

số 3, Văn phòng UBND thành phố (làm việc nội bộ). 

- 09 giờ 00: Lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố; Thường trực HĐND thành phố, 

các Ban của HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 11 (họp bất thường) của HĐND thành 

phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. 

THỨ SÁU (ngày 04/4/2014) 

- 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 Hòa. 

- 07 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Hoàng 

Vân, Ủy viên thường trực HĐND thành phố cùng các Ban của HĐND thành phố họp 

giám sát trực tuyến việc thực hiện các kiến nghị của cử tri và lời hứa của thủ trưởng 

các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

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

cùng đoàn kiểm tra của UBND thành phố kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp đô thị vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. Điểm tập trung tại Văn 

phòng UBND thành phố. 

- 13 giờ 30: Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban pháp chế của HĐND thành 

phố dự họp sơ kết quý I của Ban Nội chính Thành ủy. Điểm tại Hội trường các Ban 

Đảng Thành ủy. 

 

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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