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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE 

 

            Số: 512/TB-LĐLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bến Tre, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực LĐLĐ tỉnh 

Tháng 02/2019 
 

 

Ngày tháng Nội dung công việc 
Thời 

gian 
Người thực hiện 

01/02 

(Thứ sáu) 

- Thăm và chúc tết cán bộ công đoàn hưu trí  Tập thể TT 

04/02 – 08/2 

 

Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019  CBCCNV 

11/02 

(Thứ hai) 

- Họp mặt CBCCNV đầu năm 7g30’ CBCCNV 

12/02 

(Thứ ba) 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 

viên công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở 

 

7g30’ - Ban Tổ chức, Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 

13/02 

(Thứ tư) 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 

viên công đoàn cho Chủ tịch CĐCS ngoài 

quốc doanh có đông đoàn viên, CNLĐ 

 

7g30’ - Ban Tổ chức, Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 

14/02 

(Thứ năm) 

- Họp BCĐ QCDC và công tác tôn giáo 

 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 

viên công đoàn cho Chủ tịch CĐCS trực 

thuộc LĐLĐ thành phố, CĐN Y tế, Giáo 

dục, CĐVC, CĐCKCN  

7g30’ 

 

7g30’ 

- Đ/c Toàn 

 

- Ban Tổ chức, Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 

15/02 

(Thứ sáu) 

- Họp chi bộ lệ kỳ tháng 2/2019 

 

13g30’ - Đảng viên 

18/02 

(Thứ hai) 

 - Họp cơ quan tháng 2/2019 

 

7g30’ CBCCNV 

19/02 

(Thứ ba) 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 

viên công đoàn cho Chủ tịch CĐCS trực 

thuộc LĐLĐ huyện Ba Tri, Giồng Trôm 

 

- Tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tại thành phố 

Bến Tre 

7g30’ 

 

 

 

7g30’ 

- Ban Tổ chức và Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 

 

 

- Đ/c K.Dung, Tấn 

Đức, Na 

20/02 

(Thứ tư) 

 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 

viên công đoàn cho Chủ tịch CĐCS trực 

thuộc LĐLĐ huyện Châu Thành, Bình Đại 

7g30’ 

 

 

- Ban Tổ chức và Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 
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20/02 

(Thứ tư) 

- Tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa Chủ tịch 

CĐCS trực thuộc Châu Thành, Bình Đại 

13g30’ - Đ/c Tấn Đức, Na 

21/02 

(Thứ năm) 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý 

đoàn viên công đoàn cho Chủ tịch CĐCS 

trực thuộc LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam, 

Thạnh Phú 

- Tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa Chủ tịch 

CĐCS trực thuộc Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách 

- Họp UV UBKT LĐLĐ tỉnh 

 

7g30’ 

 

 

 

7g30’ 

 

 

7g30’ 

- Ban Tổ chức và Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 

 

 

- Đ/c Tấn Đức, Na 

 

 

- UV UBKT 

 

22/02 

(Thứ sáu) 

- Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn 

viên công đoàn cho Chủ tịch CĐCS trực 

thuộc LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách 

 

7g30’ - Ban Tổ chức và Tổ 

giúp việc lớp tập huấn 

 

23/02 

(Thứ bảy) 

- Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu 

biểu toàn quốc lần thứ 2 (TLĐ) 

 

8g - Đ/c Dung, Nữ 

25/02 

(Thứ hai) 

- Họp Ban Thường vụ lệ kỳ tháng 2/2019 7g30’ TV BTV, đ/c Xàng 

26/02 

(Thứ ba) 

- Tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa Chủ tịch 

CĐCS trực thuộc Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam 

 

7g30’ - Đ/c Tấn Đức, Na 

 

27/02 

(Thứ tư) 

- Tập huấn hướng dẫn xây dựng cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa Chủ tịch 

CĐCS trực thuộc Giồng Trôm, Ba Tri 

 

7g30’ - Đ/c Tấn Đức, Na 

 

28/02 

(Thứ năm) 

- Đi cơ sở  TT 

 

Trên đây là dự kiến lịch làm việc tháng 02/2019, LĐLĐ tỉnh thông báo đến các Ban, 

LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐ Viên chức, CĐ Các khu Công nghiệp và 

các đơn vị trực thuộc biết để xây dựng chương trình công tác tháng, đồng thời chuẩn bị nội 

dung khi Thường trực có yêu cầu làm việc với đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- VP BDV TU (b/cáo);                                                                                       
- TT và các ban LĐLĐ; 

- Báo Đồng Khởi (P/hợp thực hiện); 

- LĐLĐ huyện, thành phố, CĐN, CĐVC, CĐCKCN;                                                   

- Trường CĐ Đồng Khởi;               
- Cty DV-DL-TM Cồn Phụng; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 
 

Trần Trung Hào 
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