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Thời gian Nhiệm vụ 

Thứ Hai 

02/8/2021 

Sáng 

- 08h00: + Chấp hành viên cơ quan Cục và lãnh đạo phòng kiểm 

tra nghe Chi cục trưởng và chấp hành viên (có vụ việc vướng mắc, 

khiếu nại) chi cục Hương Trà báo cáo vụ việc. 

+ Anh Hiền công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ 

lãnh đạo, quản lý tại Chi cục THADS huyện Phú Lộc (Phòng 

TCCB cử công chức cùng dự). Đồng thời, dự sinh hoạt CHV mở 

rộng lần 1, tháng 8/2021. 

Chiều 
- 14h00: Giao ban trực tuyến (Thành phần: Lãnh đạo Cục, Trưởng 

các phòng, Trưởng các Chi cục). 

Thứ Ba 

03/8/2021 

Sáng 

- 08h00: + Anh Cường làm việc với các tư vấn (thiết kế, quản lý, 

giám sát) và nhà thầu tại công trình trụ sở Nam Đông. 

               + Họp trực tuyến Tổ tham mưu quy trình rút gọn (các 

thành viên có nhà ở gần cơ quan Cục phải tham gia họp trực tiếp 

tại điểm cầu cơ quan Cục). 

Chiều - 14h00: Sinh hoạt CHV mở rộng lần 1, tháng 8/2021. 

Thứ Tư 

04/8/2021 

Sáng - Anh Cường đi kiểm tra các chi cục. 

Chiều 
- Anh Hiền tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp tại Phong Điền. 

Thứ Năm 

05/8/2021 

Sáng  

Chiều 

- 14h00: Anh Cường, anh Hiền dự sinh hoạt CHV mở rộng tháng 8 

(lần 1) tại Chi cục Huế. 

- 14h30: Anh Hải, chị Phượng, anh Nguyên Họp liên ngành giải 

quyết án khó khăn, vướng mắc tại phòng họp trực tuyến. 

Thứ Sáu 

06/8/2021 

Sáng - Anh Cường đi kiểm tra các chi cục. 

Chiều 

- Anh Hiền tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp tại Quảng Điền. 

- 16h30: Công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân 

sự trên địa bàn tỉnh thực hiện dọn vệ sinh trong và ngoài khuôn 

viên trụ sở. 

Thứ Bảy 

07/8/2021 

Sáng  

Chiều  

Chủ Nhật 

08/8/2021 

Sáng 
Công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh 

thực hiện phần việc Chủ nhật xanh tại nơi cư trú. 

Chiều  

  

 Lưu ý: các đơn vị chủ động sinh hoạt CHV mở rộng và báo cáo lịch với cục 

trưởng tại Zalo nhóm “Thủ trưởng THA” để Cục trưởng dự khi thấy cần thiết (thời 

gian báo cáo trước thứ 4 (ngày 04/8/2021).. 


