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Thời gian Nhiệm vụ 

Thứ Hai 

20/9/2021 

Sáng 
- 09h00: Anh Kính làm việc với Văn phòng và Phòng TCCB tại 

phòng họp trực tuyến. 

Chiều 

- 14h00: + Anh Cường làm việc với phòng TCCB (1,5 ngày). 

               + Anh Hiền cùng các thành viên Đoàn phúc tra Kết luận 

kiểm tra các Chi cục Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông hội ý kết quả 

phúc tra. 

Thứ Ba 

21/9/2021 

Sáng 
- 08h00: Tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ quy trình THADS rút gọn 

báo cáo lãnh đạo Cục về quy trình thi hành án rút gọn. 

Chiều 
- 14h00: Họp hội đồng CHV Cục để xin ý kiến giải quyết khiếu nại 

của Ngân hàng An Bình. 

Thứ Tư 

22/9/2021 

Sáng 
- 08h00: Hội nghị trực tuyến toàn quốc (Thành phần: Lãnh đạo 

Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục). 

Chiều  

Thứ Năm 

23/9/2021 

Sáng 

- 08h00: Lãnh đạo Cục nghe phòng TCCB báo cáo công tác điều 

động, luân chuyển, xem xét trách nhiệm công chức và một số công 

tác khác (1,5 ngày). 

Chiều  

Thứ Sáu 

24/9/2021 

Sáng 

- 08h00: Anh Hiền làm việc với lãnh đạo, công chức, người lao 

động Văn phòng được phân công xây dựng các báo cáo, kế hoạch 

để kiểm tra nội dung, số liệu trước khi trình lãnh đạo Cục. 

Chiều 

- 14h00: Hội ý trực tuyến liên tịch tập thể lãnh đạo Cục, cấp ủy, 

đại diện tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Cục, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có công chức thuộc diện điều động, luân chuyển năm 

2022. 

- 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 

25/9/2021 

Sáng  

Chiều  

Chủ Nhật 

26/9/2021 

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  

 

 Lưu ý: Trong tuần, các đơn vị tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các công việc 

theo hướng dẫn về công tác TCCB cuối năm công việc để lãnh đạo cục chủ động xếp lịch 

tuần đến dự, chỉ đạo trong tuần tới. 


