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Thời gian Nhiệm vụ 

Thứ Hai 

08/11/2021 

Sáng 

- - 08h00: Họp trực tuyến các chức danh Tư pháp và Kế toán nghiệp 

vụ (Anh Cường chỉ đạo họp tại phòng họp giao ban, các thành viên 

dự họp còn lại thực hiện trực tuyến tại phòng làm việc của mình 

hoặc ở nhà nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Nội dung họp: Nghe công 

chức có liên quan báo cáo giải trình những tồn tại hạn chế được 

VKS chỉ ra qua công tác kiểm sát và giải pháp khắc phục; nghe và 

cho ý kiến giải quyết những khó khắc vướng mắc trong quá trình 

tổ chức thi hành án và quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân 

công. Thời gian: dự kiến 1 ngày).  

- - 08h30: Văn phòng test điểm cầu phục vụ Hội nghị trực tuyến của 

Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Tổng Cục. 

Chiều 
- 15h00: Chị Huyền chỉ đạo rà soát lại công tác xanh, sạch, sáng và 

phân công đón khách, sắp xếp Hội trường.  

Thứ Ba 

09/11/2021 

Sáng 

- 08h00: Hội ý trực tuyến bàn về nội dung Kế hoạch công tác kiểm 

tra năm 2022 (Thành phần: Lãnh đạo Cục, tập thể phòng Kiểm tra. 

Anh Cường chỉ đạo họp tại phòng họp giao ban, các thành viên 

khác dự họp trực tuyến tại phòng làm việc của mình hoặc ở nhà). 

Chiều   

Thứ Tư 

10/11/2021 

Sáng 

- 08h00: Anh Cường làm việc trực tuyến với anh Minh (Phong 

Điền), anh Dũng (Huế) và chị Huyền về công tác chuẩn bị đầu tư 

công. 

- 09h00: Anh Cường nghe chị Huyền báo cáo sơ bộ những nội dung 

cơ bản dự toán kinh phí năm 2022. 

Chiều  

Thứ Năm 

11/11/2021 

Sáng  

Chiều 

-14h00: Anh Hải chủ trì họp liên ngành Công an, Viện kiểm sát, 

Tòa án giải quyết tang vật các vụ án tịch thu sung công quỹ Nhà 

nước tại phòng họp trực tuyến.  

Thứ Sáu 

12/11/2021 

Sáng - Lãnh đạo Cục làm việc tại cơ quan.  

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 xung quanh 

khuôn viên trụ sở.  



Thứ Bảy 

13/11/2021 

Sáng  

Chiều  

Chủ Nhật 

14/11/2021 

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  

 


