
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 26.10.2020 đến ngày 30.10.2020

Thứ hai: 26.10.2020
- 8 giờ: Đ/c Viện trưởng dự Phiên họp trực tuyến tại kỳ họp thứ mười, Quốc

hội khóa XIV “Thảo luận các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối
cao, Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công tác phòng

ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thi hành án và Công tác

phòng, chống tham nhũng năm 2020” tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân
dân thành phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

- 14 giờ: Đ/c Viện trưởng dự họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối
năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại
Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà;
Xe: 65A - 002.18).

- 14 giờ: Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng cùng Đ/c Trưởng phòng 10 dự
Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật - Chuyên đề “Kỹ năng
nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật” tại Hội trường A - Tầng 2, Trung tâm
Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ.

- 14 giờ: Đ/c Nguyễn Thanh Sang - Phó Viện trưởng cùng Phòng 8 công bố
Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an
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 ba: 27.10.2020
- 8 giờ: Đ/c Viện trưởng dự Phiên họp trực tuyến tại kỳ họp thứ mười, Quốc

hội khóa XIV “Tiếp tục Thảo luận các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án
nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Công
tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thi hành án và

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020” tại Hội trường Văn phòng Hội
đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).
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- 7 giờ: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng cùng Đoàn Kiểm sát trực
tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ (02 ngày).

- 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: 28.10.2020
- 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 năm: 29.10.2020
- 7 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng và Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng

Tham gia giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát đối với hoạt
động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự
thành phố từ năm 2016 đến nay tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân
thành phố Cần Thơ (Lái xe: Đ/c Trà; Xe: 65A - 002.18).

- 7 giờ: Đoàn Kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận
Ninh Kiều (02 ngày).

- 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: 30.10.2020
- 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 Nguyễn Thanh Trà (Di động: 0986.858.739)

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


