
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07.9.2020 đến ngày 11.9.2020

Thứ hai: 07.9.2020
- 7 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 Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A -
002.18).

- 13 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố
tại Văn phòng Thành ủy (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

- 13 giờ 30’: Họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại Phòng làm việc Phó
Viện trưởng Nguyễn Thanh Sang (mời Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở
dự).

- 13 giờ 30’: Chi bộ 3 họp lệ (mời các đảng viên Chi bộ tham dự).

- 8 giờ: Họp Chi đoàn cơ sở tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Cần Thơ (mời tất cả Đoàn viên Chi đoàn cơ sở 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 ba: 08.9.2020
- 13 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức

thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị tại Hội
trường Thành ủy Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến (Vụ án: Giết người;
Đơn vị: Cụm 2; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa: Dương Thanh An,
Nguyễn Kim Sương) tại Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án: Tàng
trữ trái phép chất ma túy và Trộm cắp tài sản; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên
THQCT, KSXX tại phiên tòa: Mạc Thị Thư) tại Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ.
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- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án:
Trộm cắp tài sản; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa:
Châu Văn Lộc) tại Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ.

- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án:
Trộm cắp tài sản; Đơn vị: Cụm 1; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa:
Bùi Hữu Hưng) 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 Nguyễn Thanh Trà (Di động: 0986.858.739)
Thứ tư: 09.9.2020
- 8 giờ: Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý
vi phạm hành chính tại Hội nghị - Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần
Thơ (Lái xe: Đ/c Hoàng; Xe: 65A - 001.47).

- 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.

- 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: 10.9.2020
- 7 giờ 30’: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020 (có thư

mời riêng).

- 14 giờ: Phòng 10 báo cáo án với Đ/c Viện trưởng và Lãnh đạo Khối.

- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến trình chiếu hồ sơ
(Vụ án: Giết người và Hủy hoại tài sản; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên
tòa: Trần Thanh Sáu, Nguyễn Kim Sương) tại Tòa án nhân dân thành phố Cần
Thơ.

- 7 giờ 30’: Phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án: Tàng
trữ trái phép chất ma túy; Đơn vị: Cụm 3; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại
phiên tòa: Ngô Thanh Hoàng) tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.

- Đ/c Trưởng phòng 11 tham gia giao tài sản thi hành án thi hành án tại Cục
Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.



- 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: 11.9.2020
- 13 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng và Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng dự Đại

hội Thi đua yêu Nước thành phố Cần thơ lần thứ V tại Khách sạn Mường Thanh
Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

- 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.


