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Thời gian Nhiệm vụ 

Thứ Hai 

13/9/2021 

Sáng 

- 09h00: Anh Cường nghe phòng TCCB báo cáo quy định về tiếp 

nhận không qua thi tuyển và một số công tác khác tại phòng họp 

giao ban. 

Chiều 

- 14h00: Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng NV nghe Chi cục trưởng, 

phó chi cục trưởng (phụ trách) và CHV (giải quyết vụ việc) báo 

cáo tình hình tổ chức THA vụ COXANO tại phòng họp trực tuyến. 

- 15h30: Lãnh đạo Cục nghe chị Phượng, anh Nguyên báo cáo việc 

giải quyết giao giấy tờ nhà đất ở thôn Ngọc Anh tại phòng họp trực 

tuyến. 

Thứ Ba 

14/9/2021 

Sáng - Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan. 

Chiều   

Thứ Tư 

15/9/2021 

Sáng 

- 08h00: Anh Hiền nghe Văn phòng báo cáo tình hình xây dựng dự 

thảo các báo cáo (nhất là báo cáo hình ảnh), kế hoạch và rà soát 

các công việc liên quan của phòng. 

Chiều 

- 14h00: Lãnh đạo Cục nghe TCCB báo cáo 1 số công việc tại 

phòng họp giao ban. 

- 16h00: Lãnh đạo Cục nghe anh Phi báo cáo số liệu chỉ tiêu việc 

và tiền của cơ quan THADS 2 cấp tại phòng họp giao ban. 

Thứ Năm 

16/9/2021 

Sáng - 08h00: Họp trực tuyến tổ tham mưu quy trình thi hành án rút gọn.  

Chiều 

- 15h00: Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng NV hội ý về chỉ tiêu, 

nhiệm vụ (lịch dự kiến, tuỳ tình hình cụ thể có thể chuyển sang 

ngày thứ 6) tại phòng họp giao ban. 

Thứ Sáu 

17/9/2021 

Sáng 
- 09h00: Hội ý trực tuyến lãnh đạo Cục, trưởng các phòng và Chi 

cục trưởng. 

Chiều 

- 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 

18/9/2021 

Sáng  

Chiều  

Chủ Nhật 

19/9/2021 

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  

 
 


