LỊCH TUẦN TỪ 18/8/2014 đến 24/8/2014
Thứ hai
18/8/2014

Thứ ba
19/8/2014

Sáng

- Họp lãnh đạo thông qua công tác tuần (VP),thông qua nội dung chuẩn bị cho hội thảo lấy
ý kiến các văn bản hướng dẫn và công tác cán bộ của TLĐ

Chiều

+ Giao ban huyện,thị, ngành tại phòng họp 2.LĐLĐ tỉnh (Lãnh đạo, trưởng, phó ban dự)

Sáng

- Họp BCĐ chương trình phát triển đảng ngoài quốc doanh tại HT. Tỉnh uỷ (Đ/c Nhân)
- Dự HN biểu dương điển hình trong phong trào bảo vệ ANTQ tại CA tỉnh (Đ/c Phước)
- Dự Hội thảo lấy ý kiến các văn bản hướng dẫn và công tác cán bộ của TLĐ tại VP.B, 2
ngày (Đ/c Hạnh, Tý, CĐ Vsip, KCN, Hài Mỹ)- xe Nhàn
- Kiểm tra tài chính công đoàn công ty Dewoo (Cương, Ân, K.Khánh)-xe Lâm
- Đi với HĐND khảo sát tình hình lao động, việc làm (CSPL)
- Quay phóng sự tuyên truyền CNLĐ điển hình tiên tiến tại TA, Vsip, Bến Cát (Đ/c Đạt,
CĐ cấp trên cơ sở)- xe Thắng

Chiều
+ Họp chi đoàn
Thứ tư
20/8/2014

Sáng

- Họp uỷ ban các vấn đề xã hội tại Kiên giang, từ ngày 20-23/8 (Đ/c Nhơn)
- Tiếp và làm việc với BTC TW, đảng đoàn TLĐ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ
(Nhân, Khánh, Thảo, Tý, Vũ)
- Dự HN tổng kết công tác tư vấn pháp luật CĐ tại VP.B (Đ/c Hạnh,Dũng-TVPL)
- 8h00: Dự họp mặt kỷ niệm 85 năm tái lập huyện Phú Giáo tại HT.Huyện uỷ (Đ/c Phước)
- Đi toà án, cả ngày (Đ/c Cương)
- Đi với HĐND khảo sát tình hình lao động, việc làm (CSPL)
- Giảng bài ở CĐ Dệt may (Đ/c Ân)

Chiều
Thứ năm
21/8/2014

Thứ sáu
22/8/2014

Sáng

- Trưa: Tiếp LĐLĐ Hà Tĩnh (Đ/c Nhân, Tý, Khánh, Lương, Trân, VP) - xe Nhàn

Chiều

+ 14h00: Làm việc với LĐLĐ Hà Tĩnh (Đ/c Nhân, Hạnh, Lương, Cương, Khánh, Nhung)xe Nhàn

Sáng

- Tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ tại Trung tâm HN Lucky Square (Đ/c Nhân, Hạnh,
Thành viên các tổ theo phân công)
- Dự HN BCH và tổng kết công đoàn ngành giáo năm học 2013-2014 tại HT.Trường Mỹ
thuật văn hoá tỉnh Bình Dương (Đ/c Phước)
- Tiếp LĐLĐ Hà tĩnh (Đ/c Phước, VP)-xe Nhàn
- Kiểm tra tài chính công đoàn công ty American (Cương, Ân, K.Khánh)-xe Thắng

Chiều
Thứ bảy
23/8/2014

Sáng
Tối

Chủ nhật
24/8/2014

Sáng
Chiều
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