
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24.8.2020 đến ngày 28.8.2020

Thứ hai: 24.8.2020
- 14 giờ: Phòng 2 báo cáo án với Đ/c Viện trưởng và Lãnh đạo Khối.

- 15 giờ: Phòng 8 báo cáo kết quả kiểm sát các hồ sơ phạm nhân được xét
giảm án đợt Lễ Quốc khánh 2/9/2020 với Đ/c Viện trưởng và Lãnh đạo Khối.

- 14 giờ: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng làm việc với Phòng 1 tại
Phòng làm việc Phó Viện trưởng Huỳnh Việt Thanh.

- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến lần 2 (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.

- 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: 25.8.2020
- 13 giờ 50’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến thực hiện quy trình rà

soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối
cao giai đoạn 2021 - 2026 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần
Thơ.

- Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng làm việc với Phòng 1 tại Phòng
làm việc Phó Viện trưởng Huỳnh Việt Thanh.

- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án: Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên
tòa: Lê Thị Kim Loan) tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 8 giờ: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến trình chiếu hồ sơ lần 3
(Vụ án: Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên
tòa: Nguyễn Công Khánh, Huỳnh Thị Bích Liên) tại Tòa án nhân dân huyện
Thới Lai.
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- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm không trực tuyến lần 3 (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.

- 14 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: Trần Thị
Kiều Oanh) tại Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt.

- Đ/c Trưởng phòng 11 tham gia kiểm tra, đo đạc hiện trạng tài sản kê biên tại
huyện Cờ Đỏ.

- 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: 26.8.2020
- 8 giờ: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng dự họp liên ngành tại

Phòng họp Ban Giám đốc số 2, Công an thành phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Hoàng;
Xe: 65A - 001.47).

- 13 giờ 30’: Chi bộ 3 sinh hoạt Chuyên đề (mời tất cả Đảng viên Chi bộ 3
tham dự).

- 7 giờ 30’: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tranh chấp
xin ly hôn và chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm
sát viên KSXX tại phiên tòa: Nguyễn Tiến Lễ) tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh
Thạnh.

- 14 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 1; Kiểm sát viên
KSXX tại phiên tòa: Lương Thị Mỹ Hiền) tại Tòa án nhân dân huyện Phong
Điền.

- 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: 27.8.2020
- 7 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát,

thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy định số 30-QĐ/TW về
thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng tại Hội trường các ban xây dựng
Đảng của Thành ủy (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).



- 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.

- Đ/c Nguyễn Thị Chúc - Phó Trưởng phòng 11 làm việc với người phải thi
hành án tại 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: 28.8.2020
- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Tranh chấp hợp

đồng thuê quyền sử dụng đất; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên KSXX tại phiên
tòa: Phạm Hoài Hận) tại Tòa án nhân dân huyện Thới Lai.

- 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)

* Lưu ý:

Thứ hai: 31.8.2020
- 4 giờ 40’: Đ/c Huỳnh Văn Ri - Bí thư Đảng ủy cùng Chi bộ 6 viếng Nghĩa

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

(mời tất cả đảng viên Chi bộ 6 tham dự; Lễ phục xuân hè, quần dài, nón kêpi
trắng; Tập trung tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ).

- 7 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng
Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) tại Hội trường Thành ủy (Lái xe:
Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

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


