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VIỆN KSND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

  

 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ VIỆN KSND TỈNH BÌNH DƯƠNG 
(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022) 

 
 

Thứ hai, ngày 23/5/2022 

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng: nghiên cứu hồ sơ, xử lý các vụ, việc 
của các đơn vị báo cáo, xin ý kiến (bằng văn bản). 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Lê Đức Xuân. 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Phước Trung – Phó Viện trưởng: họp nghe và cho ý kiến 
về các báo cáo đề xuất giải quyết án. Các Kiểm sát viên Phòng 1, 9 chuẩn bị tài 
liệu để báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Nguyễn Phước Trung. 

- 9 giờ, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng: họp trao đổi về một số nội 
dung trong báo cáo đề xuất giải quyết án hình sự phúc thẩm. Phòng 7 chuẩn bị tài 
liệu để báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Nguyễn Thắng Lợi. 

Chiều: 

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng: tiếp tục nghiên cứu hồ sơ 
xử lý các vụ, việc của các đơn vị báo cáo, xin ý kiến (bằng văn bản). 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Lê Đức Xuân. 

- 14 giờ, Đ/c Nguyễn Phước Trung – Phó Viện trưởng: dự họp triển khai Tổ 
công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 theo Giấy mời số 
64/GM-TĐG ngày 19/5/2022 của Tổ đánh giá PCTN UBND tỉnh Bình Dương. 

Địa điểm: Thanh tra tỉnh (Tầng 5 khu B, Toà nhà TTHC tỉnh) – (Lái xe Bình).    

- 14 giờ, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: họp cho ý kiến một số nội 
dung trong báo cáo đề xuất giải quyết án hình sự sơ thẩm. Các Kiểm sát viên 
Phòng 2 chuẩn bị tài liệu báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Trần Văn Cường. 

Thứ ba, ngày 24/5/2022 

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng: họp kiểm tra việc thực hiện các ý 
kiến chỉ đạo giải quyết các vụ án VKSND thành phố Dĩ An, VKSND thị xã Tân 



 

 

Uyên xin ý kiến. Đ/c Lữ Thị Lệ Huyền – Trưởng phòng 1, Đ/c Huỳnh Trung Hiếu 
– Trưởng phòng 2, báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Lê Đức Xuân. 

- 9 giờ, Đ/c Nguyễn Phước Trung – Phó Viện trưởng: họp nghe báo cáo về 
một số vụ, việc liên quan công tác kiểm sát án hình sự trên địa bàn tỉnh. Các Kiểm 
sát viên Phòng 1 chuẩn bị tài liệu, báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Nguyễn Phước Trung. 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng – Bí thư Đảng bộ: chủ trì 
họp Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh.  

Địa điểm: Hội trường UBKS tỉnh. 

- 9 giờ 30 phút, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng: làm việc với Đ/c 
Lê Thị Gấm – Chánh Văn phòng và Đ/c Trịnh Thế Minh – Chánh Thanh tra Khiếu 
tố về việc rà soát và đăng ký danh sách thuê Nhà xã hội - Chung cư Phú Hoà (theo 
Công văn số 1738/SXD-HĐXD, ngày 11/5/2022 của Hội đồng xét duyệt đối tượng 
thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước – Chung cư Phú Hoà). 

Mời dự: Đ/c Nguyễn Thanh Trúc – Chủ tịch Công đoàn và Đ/c Lê Mai Cơ – 
Bí thư Chi đoàn. 

 Địa điểm: Hội trường UBKS tỉnh. 

- 8 giờ, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: họp nghe báo cáo về một số 
vụ, việc liên quan đến công tác kiểm sát thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 
Phòng 11 chuẩn bị  nội dung, tài liệu báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Trần Văn Cường. 

Chiều: 

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: họp với lãnh đạo 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương về một số nội dung trong công tác thi 
hành dân sự. Phòng 11 chuẩn bị tài liệu và cùng dự. 

Địa điểm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Lái xe Đức). 

Thứ tư, ngày 25/5/2022 

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng: tham gia Đoàn giám sát 
kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách tư pháp đối với Huyện ủy Bàu Bàng 
(theo Quyết định số 05-QĐ/BCĐ ngày 29/4/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư 
pháp tỉnh và Thông báo số 21-TB ngày 16/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Bình 
Dương). 

Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Bàu Bàng (Lái xe Bình). 

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: chủ trì công tác 
thanh tra tại VKSND thị xã Bến Cát.  



 

 

VKSND thị xã Bến Cát chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo nội dung Kế hoạch số 
23/KH-Ttra ngày 18/5/2022 của Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh.  

Mời dự: Các thành viên theo Quyết định số 22/QĐ-VKS.Ttra ngày 18/5/2022 
của VKSND tỉnh Bình Dương. 

Địa điểm: VKSND thị xã Bến Cát (Lái xe Đức). 

Thứ năm, ngày 26/5/2022   

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Phước Trung – Phó Viện trưởng: làm việc với Văn phòng 
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh (PC01) bàn về hướng xử lý, giải quyết 
một số vụ án hình sự. Phòng 1, chuẩn bị nội dung, tài liệu và cùng dự. 

Địa điểm: Hội trường UBKS tỉnh. 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng: họp Phòng 8 để nghe báo 
cáo về các vụ, việc liên quan công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình 
sự trên địa bàn tỉnh. Phòng 8 chuẩn bị tài liệu, báo cáo. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Nguyễn Thắng Lợi. 

- 8 giờ, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: làm việc với Phòng Cảnh sát 
hình sự Công an tỉnh (PC 02) bàn về hướng xử lý, giải quyết một số vụ án hình sự. 
Phòng 2, chuẩn bị nội dung, tài liệu và cùng dự. 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Trần Văn Cường. 

- 7 giờ 30 phút, Đoàn thanh tra VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan điều tra Công an huyện Bàu 
Bàng.  

Mời dự: Các thành viên theo Quyết định số 513/QĐ-VKS-TTKT ngày 
17/5/2022 của VKSND tỉnh Bình Dương. 

Địa điểm: Công an huyện Bàu Bàng (Lái xe Đức). 

Chiều: 

- 14 giờ, Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng: làm việc với Đ/c Nguyễn Phước 
Trung – Phó Viện trưởng, Đ/c Lữ Thi Lệ Huyền – Trưởng phòng 1 và Đ/c Trịnh 
Thế Minh – Trưởng phòng 15 về công tác cán bộ; kết quả điều tra và kiểm sát điều 
tra vụ án Nguyễn Hồng Khanh. 

  Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Lê Đức Xuân. 

- 14 giờ, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng: họp công bố Kết luận 
kiểm sát trực tiếp thi hành án phạt tù tại Trại giam An Phước (Đợi 1/2022). Đ/c 
Thái Văn sơn – Trưởng phòng 8 chuẩn bị nội dung, cùng dự. 

Địa điểm: Trại giam An Phước (Lxe Bình).  

- 14 giờ, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: cho ý kiến về các báo cáo 
đề xuất xử lý, giải quyết án kinh doanh thương mại. Các Kiểm sát viên Phòng 10 
chuẩn bị nội dung báo cáo (bằng văn bản). 

Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Trần Văn Cường. 



 

 

Thứ sáu, ngày 27/5/2022  

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng và các Đ/c Phó Viện trưởng họp giao 
ban công tác tuần 25/2022. Các đồng chí Trưởng các đơn vị Văn phòng tổng hợp, 
Thanh tra Khiếu tố, Trưởng Phòng nghiệp vụ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15 và Diệp Ngọc 
Dinh, cùng dự. 

Các Đ/c Phó Viện trưởng và Trưởng các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo (về 
kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Viện trưởng 
trong tháng 5/2022).  

Địa điểm: Hội trường UBKS tỉnh. 

- 9 giờ 30 phút, Đ/c Lê Đức Xuân – Viện trưởng: làm việc với Đ/c Trần Văn 
Cường – Phó Viện trưởng về kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra tại 
VKSND thị xã Bến Cát. 

  Địa điểm: Phòng làm việc Đ/c Lê Đức Xuân. 
* Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND hai cấp tỉnh Bình Dương cần theo dõi 

thường xuyên tình hình; chủ động xử lý, giải quyết mọi vấn đề xảy ra; báo cáo nhanh nội dung 
công việc đột xuất hoặc bất thường đến Ban lãnh đạo Viện tỉnh để kịp thời chỉ đạo công tác; 
nhất là trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo 
Viện KSND tối cao và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương. 

Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp. 
 

Nơi nhận:                   Bình Dương, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

- Ban lãnh đạo Viện tỉnh;           T/L.VIỆN TRƯỞNG 
- Các Phòng NV Viện tỉnh;                                                          KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
- VKSND các H,T,TP;                                                         PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu.                
 
 
 
               Nguyễn Thanh Trúc 


