
ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TP. CẦN THƠ 

 VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 14 /TB-VP Cần Thơ, ngày  11  tháng 4  năm 2014 
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND 

và các Ban của HĐND thành phố Cần Thơ  

(Từ ngày 14/4/2014 đến ngày 18/4/2014) 
 

 

THỨ HAI (ngày 14/4/2014) 

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

giám sát khiếu nại của công dân. Mời Đại diện Ban pháp chế của HĐND thành phố 

cùng dự. Điểm tại UBND quận Cái Răng. 

- 08 giờ 00: Đại diện các Ban của HĐND thành phố dự họp rà soát các cơ chế 

chính sách xã hội hóa và ưu đãi đầu tư. Điểm tại phòng họp số 3, Văn phòng UBND 

thành phố.  

 - 14 giờ 00: Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố và 

lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố họp giải quyết công việc giữa 

hai kỳ họp. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

THỨ BA (ngày 15/4/2014) 

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

thảo “Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)”. Mời Thường trực 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: Ban pháp chế của HĐND thành phố dự họp bàn về công tác thi hành 

án dân sự. Điểm tại Cục Thi hành án dân sự thành phố. 

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

thảo “Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)”. Mời Thường trực HĐND thành 

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

HĐND thành phố. 

- 14 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố khảo sát và làm việc 

với lãnh đạo Trường Tương Lai thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các ngành có liên quan. Mời Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND 

thành phố cùng dự.  

THỨ TƯ (ngày 16/4/2014) 
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 - 07 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố tham gia 

cùng đoàn đại biểu của thành phố Cần Thơ đi chúc tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014. 

Điểm tại chùa Putukho Sarăng Say phường An Cư, quận Ninh Kiều và chùa Sama 

Kimes xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. 

 - 06 giờ 30: Ông Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên thường trực HĐND thành phố 

tham gia cùng đoàn đại biểu của thành phố Cần Thơ đi chúc tết Chôl Chnăm Thmây 

năm 2014. Điểm tại 02 chùa thuộc huyện Cờ Đỏ. 

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

phố tham gia cùng đoàn đại biểu của thành phố Cần Thơ đi chúc tết Chôl Chnăm 

Thmây năm 2014. Điểm tại 05 chùa thuộc huyện Thới Lai. 

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

Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Văn Dũng, 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố dự họp giao ban 4 Thường trực: 

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố sơ kết tình hình công tác nửa tháng 4/2014. Điểm tại Văn phòng Thành ủy. 

- 14 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố khảo sát và làm việc 

với Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin thành phốvà Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan. Mời Thường trực HĐND 

thành phố, các Ban của HĐND thành phố cùng dự.  

THỨ NĂM (ngày 17/4/2014)  

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

Đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố 

dự Hội nghị triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điểm tại 

Hội trường Thành ủy. 

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

thảo “Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Thi hành án dân sự”. Mời Thường 

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

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 

- 08 giờ 00: Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố khảo sát và làm việc với 

Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện; Trung tâm 

Bảo trợ Xã hội Cần Thơ (Cơ sở tại tỉnh Hậu Giang) và Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, các ngành có liên quan. Mời Thường trực HĐND thành phố, các Ban của 

HĐND thành phố cùng dự.  

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

thảo “Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Dạy nghề”. Mời Thường trực HĐND 

thành phố; Ban văn hóa - xã hội; Ban pháp chế của HĐND thành phố cùng dự. Điểm tại 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. 
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THỨ SÁU (ngày 18/4/2014) 

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

kiểm tra Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014. Điểm tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND thành phố. 

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

thảo “Luật Công chứng (sửa đổi)”. Mời Thường trực HĐND thành phố; Ban pháp chế 

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

  

 

 

Nơi nhận:  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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