
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05.10.2020 đến ngày 09.10.2020

Thứ hai: 05.10.2020
- 14 giờ: Phòng 9 báo cáo án với Đ/c Viện trưởng và 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).

- 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Chúc - Phó Trưởng phòng 11 kiểm sát giao tài
sản tại quận Bình Thủy.

- 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: 06.10.2020
- 7 giờ 45’: Hội nghị trực tuyến tập huấn Thông tư liên tịch số 03/2018, Quy

trình tạm thời số 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; giải quyết các vụ
án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; sơ kết Thông tư liên tịch số
06/2018 về phối hợp thực hiện thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (01 ngày
- có thư mời riêng).

- 7 giờ 30’: Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng cùng Đ/c Trưởng phòng 10,
Đ/c Lê Thị Kim Loan - Kiểm sát viên dự Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản
luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua tại Hội trường tầng 1 Khách
sạn TTC, 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 tư: 07.10.2020
- 8 giờ: Đ/c Nguyễn Thanh Sang - Phó Viện trưởng cùng Phòng 8 công bố

Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Nhà Tạm giữ, Cơ quan thi hành án hình sự - Công
an quận Ninh Kiều.

- 13 giờ 30’: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng cùng Phòng 1 dự họp
liên ngành tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.
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- Đ/c Trưởng phòng 11 cùng Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Kiểm sát viên, Đ/c
Nguyễn Hoàng Thiên Phúc - Kiểm tra viên phúc tra việc thực hiện Kết luận trực
tiếp kiểm sát, kháng nghị tại huyện Cờ Đỏ.

- 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: 08.10.2020
- Đ/c Trưởng phòng 11 cùng Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Kiểm sát viên, Đ/c

Nguyễn Hoàng Thiên Phúc - Kiểm tra viên phúc tra việc thực hiện Kết luận trực
tiếp kiểm sát, kháng nghị tại huyện Thới Lai.

- 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Chúc - Phó Trưởng phòng 11 kiểm sát việc kiểm
tra đo đạc tài sản 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: 09.10.2020
- 14 giờ: Lễ Ký kết Quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về

tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố
Cần Thơ (kính mời Ban Lãnh đạo Viện và mời Lãnh đạo Phòng, Kiểm sát viên,
Kiểm tra viên, Chuyên viên - Phòng 1, Phòng 2 dự).

- Đ/c Trưởng phòng 11 cùng Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Kiểm sát viên, Đ/c
Nguyễn Hoàng Thiên Phúc - Kiểm tra viên phúc tra việc thực hiện Kết luận trực
tiếp kiểm sát, kháng nghị tại quận Ô Môn.

- 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.


