
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27.7.2020 đến ngày 31.7.2020

Thứ hai: 27.7.2020
- 4 giờ 45’: Đ/c Nguyễn Thanh Sang - Đảng ủy viên cùng Chi bộ 5 viếng

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và viếng Tượng đài Bác Hồ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe:
65A - 002.18).

(mời tất cả đảng viên Chi bộ 5 tham dự; Lễ phục xuân hè, quần dài, nón kêpi
trắng; Tập trung tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ).

- 8 giờ: Họp Ủy ban Kiểm sát tại Phòng họp Viện trưởng (kính mời Ban Lãnh
đạo Viện và mời thành viên Ủy ban Kiểm sát 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 hợp đồng thuê quyền sử dụng đất;
Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa: Võ Quốc Thông) tại Tòa án
nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 14 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến lần 2 (Vụ án: Tranh
chấp hợp đồng vay tài sản và hợp đồng cầm cố tài sản; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm
sát viên KSXX tại phiên tòa: Phạm Hoài Hận) tại Tòa án nhân dân huyện Thới
Lai.

- 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: 28.7.2020
- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng xét nâng lương kỳ 2 năm 2020 tại Phòng họp Viện

trưởng (kính mời Ban Lãnh đạo Viện và mời thành viên Hội đồng dự).

- 16 giờ: Đ/c Viện trưởng dự họp Ban Chấp Đảng bộ thành phố tại Văn phòng
Thành ủy (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

- 14 giờ: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ công
đoàn chuyên trách qua các thời kỳ 3 tỉnh, thành Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang
tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Hoàng; Xe:
65A - 001.47).
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- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tàng trữ
trái phép chất ma túy; Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên
tòa: Đặng Minh Thiện) tại Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt.

- 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: 29.7.2020
- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Cướp tài

sản; Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa: Đặng Minh
Thiện) tại Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt.

- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến lần 2 (Vụ án: Tranh
chấp hợp đồng thuê nhà; Đơn vị: Cụm 1; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa:
Nguyễn Xuân Lộc) tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.

- 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: 30.7.2020
- 7 giờ 45’: Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2020

tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ (01 ngày - có thư mời
riêng).

- Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng cùng Phòng 1, Phòng 2 kiểm sát
trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và án tạm
đình chỉ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ (02 ngày - Lái
xe: Đ/c Hoàng; Xe: 65A - 001.47).

- 8 giờ: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Trộm cắp tài
sản; Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa: Trần Thị Xuân
Đào) tại Tòa án nhân dân quận Ô Môn.

- 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: 31.7.2020
- 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)



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


