
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: 49 /TB-VP Cần Thơ, ngày  29  tháng 11  năm 2013 

  
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND  

và các Ban của HĐND thành phố Cần Thơ  

(Từ ngày 30/11/2013 đến ngày 07/12/2013) 
 
 

THỨ BẢY (30/11/2013) 

- 14 giờ 00: Họp Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đơn vị huyện 

Phong Điền. Điểm tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố. 
 

CHỦ NHẬT (ngày 01/12/2013) 

 - 8 giờ 00: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Điểm tại Quận ủy Thốt Nốt.  

- 14 giờ 00: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Điểm tại Huyện ủy Vĩnh Thạnh.  
 

THỨ HAI (ngày 02/12/2013) 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố dự 

diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2013.  

- 14 giờ 00: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Điểm tại huyện ủy Phong Điền. 

 - 16 giờ 00: Bà Đào Thị Lang Phương, Phó Trưởng Ban vn hóa - xã hội của 

Hội đồng nhân dân thành phố dự khai mạc triển lãm áp-phích Phần Lan. Điểm tại 

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế Cần Thơ. 
 

THỨ BA (ngày 03/12/2013) 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành, các Ban Hội đồng nhân dân thành 

phố tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2013. 
 

THỨ TƯ (ngày 04/12/2013) 
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- 8 giờ 00: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân thành phố cùng dự. Điểm tại Quận ủy Cái Răng. 

- 14 giờ 00: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau 

kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thành phố cùng dự. Điểm tại Quận ủy Ninh Kiều. 

- 19 giờ 30: Ông Nguyễn Hoàng Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố dự tổng kết Hội thi tiếng hát Nông dân lần thứ VII năm 2013. Điểm 

tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. 
 

THỨ NĂM (ngày 05/12/2013) 

- 7 giờ 30: Đại diện Ban kinh tế và ngân sách, Ban văn hóa - xã hội của Hội 

đồng nhân dân thành phố dự họp nghe báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh quy 

hoạch quận Ninh Kiều. Điểm tại phòng họp số 5, Văn phòng UBND thành phố. 

- 8 giờ 00: Họp Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đơn vị huyện Thới 

Lai. Điểm tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. 

- 8 giờ 00: Họp Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Thốt 

Nốt. Điểm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

- 13 giờ 30: Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố họp thông qua 

các dự thảo báo cáo thẩm tra chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành 

phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cùng dự. Điểm tại Văn phòng 

Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. 
 

THỨ SÁU (ngày 06/12/2013) 

 - 7 giờ 30: Thường Trực hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân 

thành phố, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố họp rà soát các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố. 

Điểm tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. 

- 8 giờ 00: Họp Tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đơn vị Cái Răng. 

Điểm tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. 

- 19 giờ 30: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành 

phố dự tổng kết Hội thi tiếng hát Nông dân lần thứ VII năm 2013. Điểm tại huyện 

Phong Điền. 
 

THỨ BẢY (ngày 07/12/2013) 
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- 8 giờ 00: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp lần thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Điểm tại Quận ủy Bình Thủy. 

 

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,27.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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