
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23.11.2020 đến ngày 27.11.2020

Thứ hai: 23.11.2020
- 13 giờ 30’: Đ/c Huỳnh Việt Thanh - Phó Viện trưởng dự họp thẩm tra các

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng
nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại Hội trường Văn phòng
Hội đồng nhân dân thành phố (Lái xe: Đ/c Hoàng; Xe: 65A - 001.47).

- 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: 24.11.2020
- 13 giờ 30’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết thực hiện các Quy chế phối

hợp tại Hội trường các ban xây dựng Đảng của Thành ủy (Lái xe: Đ/c Trà; Xe:
65A - 002.18).

- 8 giờ: Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến toàn
quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi
hành pháp luật tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 15 giờ: Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng cùng Phòng 11 công bố Dự
thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ (Lái
xe: Đ/c Hoàng; Xe: 65A - 001.47).

- 8 giờ: Phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp (Vụ án: Cố ý gây
thương tích; Kiểm sát viên THQCT, KSXX tại phiên tòa: Mạc Thị Thư) tại Tòa
án nhân dân huyện Cờ Đỏ.

- 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: 25.11.2020
- 8 giờ: Họp Ban Cán sự Đảng tại Phòng họp Viện trưởng (kính mời thành

viên Ban Cán sự Đảng dự).
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- 14 giờ 45’: Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến thực hiện quy trình đề
nghị bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội
trường Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

- 8 giờ: Phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm không trực tuyến (Vụ án: Tranh
chấp yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn
liền với đất, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn
liền với đất, đòi tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại; Đơn vị: Cụm 1; Kiểm
sát viên KSXX tại phiên tòa: Lê Hoàng Dung) 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 năm: 26.11.2020
- 7 giờ: Đ/c Trần Thị Tám - Phó Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác

thi đua khen thưởng năm 2020 tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự 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 hợp
đồng đặt cọc; Đơn vị: Cụm 1; Kiểm sát viên KSXX tại phiên tòa: Lương Thị Mỹ
Hiền) tại Tòa án nhân dân huyện Phong Điền.

- 8 giờ: Đ/c Trưởng phòng 11 cùng Kiểm sát viên kiểm sát tiêu hủy vật chứng
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 Tô Duy Hoàng (Di động: 0939.769.989)
Thứ sáu: 27.11.2020

- 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.


