VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03.8.2020 đến ngày 07.8.2020
Thứ hai: 03.8.2020
- 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 ba: 04.8.2020
- 14 giờ: Hội nghị Cán bộ chủ chốt tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Cần Thơ;
(kính mời Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Viện và mời Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh
tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng dự);
* Các đồng chí dự Hội nghị đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19
theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.
- 7 giờ 30’: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án: Tranh
chấp quyền sử dụng đất; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa:
Khổng Phúc Vĩnh Nhật) tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
- 8 giờ: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Vận chuyển
trái phép chất ma túy; Đơn vị: Cụm 1; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên
tòa: Tô Văn Tông) tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.
- 13 giờ 30’: Chi bộ 2 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 tư: 05.8.2020
- 8 giờ: Đ/c Viện trưởng tiếp công dân định kỳ Quý 3 năm 2020 của Tổ đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Phòng Tiếp dân Quận ủy Ninh Kiều (Lái xe:
Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).
- 14 giờ: Phòng 2 và Phòng Thanh tra - Khiếu tố báo cáo án với Đ/c Viện
trưởng tại Phòng họp Viện trưởng.

- 7 giờ 30’: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến lần 2 (Vụ án: Tranh
chấp quyền sử dụng đất; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa:
Nguyễn Tiến Lễ) tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.
- 7 giờ 30’: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm không trực tuyến lần 2 (Vụ án:
Tranh chấp quyền sử dụng đất; Đơn vị: Cụm 1; Kiểm sát viên KSXX tại phiên
tòa: Lê Thị Nga) tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.
- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án: Tranh
chấp hợp đồng vay tài sản; Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa:
Nguyễn Thành Phước) tại Tòa án nhân dân quận Ô Môn.
- 13 giờ 30’: Chi bộ 3 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).
- 14 giờ: Chi bộ 1 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 Nguyễn Thanh Trà (Di động: 0986.858.739)
Thứ năm: 06.8.2020
- 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thanh Sang - Phó Viện trưởng làm việc với Phòng 2
tại Phòng làm việc Phó Viện trưởng Nguyễn Thanh Sang.
- 14 giờ: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng dự họp thông qua dự thảo
báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Thanh tra thành
phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Hoàng; Xe: 65A - 001.47).
- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tranh chấp
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.
- 13 giờ 30’: Chi bộ 4 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).
- 13 giờ 30’: Chi bộ 6 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).
- 14 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 sáu: 07.8.2020
- 8 giờ: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng dự họp xem xét tiến độ xử
lý các vụ án, việc việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 1 tại Phòng họp Ban
Nội chính Thành ủy (Lái xe: Đ/c Hoàng; Xe: 65A - 001.47).
- 14 giờ: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp, trình chiếu hồ
sơ (Vụ án: Cố ý gây thương tích; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa:
Bùi Quốc Tuấn) tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.
- Đ/c Trưởng phòng 11 cùng Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Kiểm sát viên tham
gia cưỡng chế, kê biên tại quận Thốt Nốt.
- 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 Nguyễn Thanh Trà (Di động: 0986.858.739)

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

