
 
      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 

CỦA CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ  

(Từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022) 
       
 

- Thứ hai, ngày 03/10/2022: 

+ 7g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân Hội ý BTV Thành ủy đầu tuần tại Văn phòng 

Thành ủy. 

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân, Đ/c Nhịn, Đ/c Nhựt, Đ/c Loanlàm việc với 

Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng. Điểm tại phòng họp Ban Thường trực. 

+ 9g00: Họp Ban Thường trực mở rộng. Điểm tại phòng họp Ban Thường trực. 

- Thứ ba, ngày 04/10/2022:  

+ 7g30: Đ/c Tống Văn Nhịn dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện 

Nghị định số 78/NĐ-CP ngày 04/10/2022 về tín dụng đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác. Điểm tại hội trường Thành ủy.  

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân, Đ/c Thúy Hằng, Đ/c Ngọc Hà dự Lễ trao 

tặng nhà đại đoàn kết năm 2022, do Công ty xổ số kiến thiết An Giang tài trợ. Điểm 

tại nhà ông Lê Minh Sành, khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. 

+ 8g00: Đ/c Đinh Trung Trực cùng HĐND thành phố giám sát công tác giải 

quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại 

…của Tòa án nhân dân quận, huyện. Điểm tại Tòa án nhân dân huyện Thới Lai. 

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Văn Mun tham gia Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, làm việc tại Sở Tài chính thành 

phố. 

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Thanh Hùng tham dự lớp tập huấn nâng cao kiến thức về 

quản lý rủi ro thiên tai trong trường học, doanh nghiệp, người cao tuổi, do Chi cục 

thủy lợi thành phố tổ chức. Điểm tại khách sạn West hotel Cần Thơ; số 90-92 Hai 

Bà Trưng, Ninh Kiều (từ ngày 04/10 đến 06/10/2022). 

+ 14g00: Đ/c Tống Văn Nhịn dự phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 

9/2022. Điểm tại hội trường UBND thành phố. 

+ 14g00: Đ/c Đinh Trung Trực cùng HĐND thành phố giám sát công tác giải 

quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại 

…của Tòa án nhân dân quận, huyện. Điểm tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều. 
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- Thứ tư, ngày 05/10/2022: 

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 11-NQ/TU ngày 09/7/2012 về cải thiện  môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số 

năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI) của thành phố Cần Thơ. Điểm tại hội trường Thành 

ủy. 

+ 8g00: Đ/c Đinh Trung Trực cùng HĐND thành phố giám sát công tác giải 

quyết, xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại 

…của Tòa án nhân dân quận, huyện. Điểm tại Tòa án nhân dân quận Ô Môn. 

+ 8g00: Đ/c Nguyễn Văn Mun tham gia Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, làm việc tại Sở Công thương 

thành phố. 

+ 13g30: Ban Thường trực, Trưởng, phó ban và Đ/c Hiền tổ chức Hội nghị sơ 

kết công tác Mặt trận 9 tháng năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động quý 

IV/2022. Điểm tại hội trường Huyện ủy Phong Điền. 

+ 16g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân dự Hội đồng giám sát  Xổ số kiến thiết Cần 

Thơ. 

- Thứ năm, ngày 06/10/2022: 

+ 7g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân Hội ý BTV Thành ủy tại Văn phòng UBND 

thành phố. 

+ 7g30: Đ/c Nguyễn Trung Nhân tham quan diễn tập khu vực phòng thủ quận 

Thốt Nốt năm 2022. Điểm tại hội trường Quận ủy Thốt Nốt. 

+ 7g30: Đ/c Đinh Trung Trực báo cáo bài lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ Mặt 

trận năm 2022. Điểm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thạnh. 

+ 13g30: Đ/c Nguyễn Thúy Hằng báo cáo bài tập huấn công tác xây dựng đời 

sống văn hóa ở cơ sở năm 2022. Điểm tại Sở VHTTDL thành phố.  

+ 13g30: Đ/c Lê Nguyễn Sinh Nhựt báo cáo bài lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ 

Mặt trận năm 2022. Điểm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thạnh. 

+ 14g00: Đ/c Nguyễn Trung Nhân tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát Trung 

ương thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điểm tại Văn phòng Thành 

ủy. 

- Thứ sáu, ngày 07/10/2022:  

+ 7g30: Đ/c Lê Nguyễn Sinh Nhựt tham gia Đoàn giám sát của Ban đô thị 

HĐND thành phố về tiến độ triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND thành phố. 

+ 13g30: Đ/c Tống Văn Nhịn dự Hội thảo và phát biểu tham luận đóng góp ý 

kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), do Hội LHPN thành phố tổ chức. Điểm 



tại Trung tâm vì sự phát triển Phụ nữ ĐBSCL; số 09 đường A6, khu vực 11, 

phường Hưng Phú, quận Cái Răng. 

+ 13g30: Đ/c Đinh Trung Trực báo cáo bài lớp bồi dưỡng lý luận chinh trị cho 

đảng viên mới. Điểm tại hội trường các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Phong Điền. 

+ 13g30: Đ/c Nguyễn Thúy Hằng tham gia giảng bài về nội dung, phương 

pháp triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Điểm tại Trung tâm bòi 

dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thạnh. 

- Thứ bảy, ngày 08/10/2022: 

- Chủ nhật, ngày 09/10/2022: 

* Nơi nhận: 

- TT.TU, TT.HĐND, UBND TP; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Các đoàn thể thành phố; 

- Các Đ/c trong Ban Thường trực; 

- BTT.UBMTTQVN các quận, huyện; 

- Lưu. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Lê Nguyễn Sinh Nhựt 
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