
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06.7.2020 đến ngày 10.7.2020

Thứ hai: 06.7.2020
- 8 giờ: Chi bộ 3 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).

- 9 giờ 30’: Phòng 1 báo cáo án với Đ/c Viện trưởng và Lãnh đạo Khối.

- 14 giờ: Phòng 1 báo cáo án với Lãnh đạo Khối.

- 13 giờ 30’: Chi bộ 6 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).

- 14 giờ: Chi bộ 2 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).

- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tranh chấp hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản liền với đất; Đơn vị: Cụm
2; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa: Phạm Văn Tú) tại Tòa án nhân dân quận
Bình Thủy.

- Đ/c Trưởng phòng 11 cùng Kiểm sát viên kiểm sát trực tiếp tại Chi Cục Thi
hành án dân sự quận Cái Răng (05 ngày).

- Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ làm việc bình thường.
- Trực lái xe ban đêm: Đ/c Tô Duy Hoàng (Di động: 0939.769.989)
Thứ ba: 07.7.2020
- 7 giờ 30’: Hội nghị trực tiếp 02 cấp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ (có thư mời riêng).

- 13 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố tại Hội
trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 14 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố
tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy.

- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tranh chấp ly
hôn, nuôi con và chia tài sản chung; Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên KSXX tại
phiên tòa: Nguyễn Thị Huệ) tại Tòa án nhân dân quận Ô Môn.
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- Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ làm việc bình thường.
- Trực lái xe ban đêm: Đ/c Nguyễn Thanh Trà (Di động: 0986.858.739)
Thứ tư: 08.7.2020
- 9 giờ: Phòng 2, Phòng Thanh tra - Khiếu tố báo cáo Kết quả xác minh, giải

quyết khiếu nại, tố cáo với Đ/c Viện trưởng tại Phòng họp Viện trưởng.

- 8 giờ: Chi bộ 5 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).

- 14 giờ: Chi bộ 7 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).

- Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ làm việc bình thường.
- Trực lái xe ban đêm: Đ/c Tô Duy Hoàng (Di động: 0939.769.989)
Thứ năm: 09.7.2020
- 7 giờ 30’: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp (Vụ án:

Tranh chấp quyền sử dụng đất; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa: Khổng Phúc
Vĩnh Nhật) tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

- Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ làm việc bình thường.
- Trực lái xe ban đêm: Đ/c Nguyễn Thanh Trà (Di động: 0986.858.739)
Thứ sáu: 10.7.2020
- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tranh chấp hợp

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên KSXX
tại phiên tòa: Nguyễn Thị Thủy) tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 15 giờ 30’: Đoàn Thanh niên làm vệ sinh cơ quan.

- Lãnh đạo Viện và các phòng nghiệp vụ làm việc bình thường.
- Trực lái xe ban đêm: Đ/c Tô Duy Hoàng (Di động: 0939.769.989)
Thứ bảy: 11.7.2020
- 6 giờ 30’: Hội thao chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành

Kiểm sát nhân dân và 44 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần
Thơ (kính mời Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động 02 cấp
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ tham dự - có mặt trước 6 giờ 00 phút,
Trang phục thể thao phù hợp với môn thi).

Nơi nhận:
- BLĐ Viện;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu VP.


