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Thời gian Nhiệm vụ 

Thứ Hai 

25/10/2021 

Sáng 

- - Anh Cường đi Hà Nội đến hết tuần (lịch dự kiến). 

- - Anh Hải chỉ đạo kiểm tra chuyên đề đối với Phòng nghiệp vụ và 

tổ chức thi hành án dân sự tại phòng họp giao ban (cả ngày).  

Chiều 

- 14h00: + Anh Hải làm việc với Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh thông báo kết luận kiểm sát tại phòng họp trực tuyến.  

              + Anh Hiền làm việc với anh Phi, anh Bảo, chị Nhài để 

rà soát lại các kế hoạch đã ban hành và tham mưu xây dựng các 

kế hoạch năm 2022.  

Thứ Ba 

26/10/2021 

Sáng  

Chiều  

Thứ Tư 

27/10/2021 

Sáng 

- Anh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và 

Hội nghị công chức, người lao động năm 2022 tại Chi cục 

THADS huyện Phú Vang.  

Chiều 
- Anh Hiền dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 

tại Chi cục THADS huyện Nam Đông. 

Thứ Năm 

28/10/2021 

Sáng 

- 08h00: Phòng nghiệp vụ báo cáo dự thảo góp ý bộ tiêu chí mẫu 

phân công nhiệm vụ Chấp hành viên tại phòng họp giao ban 

(thành phần Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn 

thuộc Cục). 

Chiều 
- Lãnh đạo Cục dự Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa 03 Chi cục 

(Huế, Hương Thủy, Phú Vang) tại Chi cục Huế.  

Thứ Sáu 

29/10/2021 

Sáng  

Chiều 

- 14h00: Anh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 

2021 và Hội nghị công chức người lao động năm 2022 tại Chi cục 

Huế.  

- 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 

30/10/2021 

Sáng  

Chiều  

Chủ Nhật 

31/10/2021 
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  

 


