LỊCH TUẦN TỪ 11/8/2014 đến 17/8/2014
Thứ hai
11/8/2014

Sáng

- Họp lãnh đạo thông qua công tác tuần, thông qua nội dung họp giao ban H,T,N tháng
8/2014 (VP), thông qua công tác tổ chức (Tổ chức), Kế hoạch trao học bổng (Nữ công),
thông qua chương trình phối hợp giáo dục pháp luật (Tuyên giáo), báo cáo tình hình đặt mua
báo lao động của CĐCS và cấp trên cơ sở (Thường trực, Thường vụ phụ trách H,T,N,
CĐCS)

Chiều
Thứ ba
12/8/2014

Sáng

- Dự tập huấn các văn bản về giáo dục quốc phòng tại HT phòng tham mưu Bộ CHQS, 2
ngày (Đ/c Nhơn)
- 8h30: Dự sơ kết sáu tháng cụm thi đua khu vực Đông Nam Bộ tại khu du lịch Bửu Long,
Đồng Nai (Đ/c Nhân, CSPL)-xe Nhàn
- Dự HN sơ kết 5 năm thực hiện NQ.LT 08 về ATGT tại Vp.B,HCM (Đ/c Phước, Tuyên
giáo)-xe Lâm
- 8h00: Dự Hội thảo “Cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ” tại KS.Tân Sơn Nhất,
Phú Nhuận (Đ/c Hạnh) – xe Thắng
- Triển khai Điều lệ công đoàn, tài chính công đoàn tại LĐLĐ Dĩ An (Đ/c Tý, Khánh)
- Họp Ban chỉ đạo phối hợp các đơn vị bộ đội làm công tác dân vận tại HT. Ban dân vận
tỉnh uỷ (Đ/c Phước)

Chiều
+ 18h00: Dự kỷ niệm 85 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên - Báo Lao động tại
KS.Victory,TP.HCM (Đ/c Nhơn)
+ 13h30: Họp tổ công tác hỗ trợ DN bị thiệt hại tại phòng họp B.UBND (Đ/c Nhân)
Thứ tư
13/8/2014

Sáng

- Họp triển khai giai đoạn II dự án ILO tại CĐ.KCN (Đ/c Nhân, Thảo, Dũng)
- Đi toà án, cả ngày (Đ/c Cương)

Chiều
Thứ năm
14/8/2014

Sáng

- 8h00: Dự làm việc với VP kinh tế Đài Bắc và các DN bị thiệt hại tại Văn phòng KCN Vsip
(Đ/c Nhân) -xe Nhàn
- Tổ chức tập huấn công tác tài chính tại phòng họp 2, LĐLĐ tỉnh (Ban tài chính)
- Dự Hội nghị tập huấn công tác dạy nghề và GTVL tại Hà Nội, 2 ngày (Đ/c Hạnh, Thái)

Chiều
Thứ sáu
15/8/2014

Sáng
Chiều

Thứ bảy
16/8/2014

Sáng
Tối

Chủ nhật
17/8/2014

Sáng

- Tổ chức tập huấn công tác UBKT tại Hội trường B Trung tâm tư vấn pháp luật (Đ/c Nhân,
UBKT)
+ Dự họp BCH quý III/2014 ngành Dệt may (Đ/c Nhân)

Chiều
* Giao ban Huyện thị ngành vào sáng thứ ba 19/8/2014
Đ/c Nhi đi học từ ngày 11-19/8/2014
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