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LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ VIỆN KSND TỈNH BÌNH DƯƠNG 
(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022) 

 

Thứ hai, ngày 10/01/2022  

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Phước Trung – Phó Viện trưởng – Phụ trách Viện KSND 
tỉnh: chủ trì họp giao ban công tác kiểm sát tuần 05/2022 với các Phòng nghiệp vụ 
Viện tỉnh. 

Mời dự: Ban lãnh đạo, các đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn 
phòng và các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện tỉnh. 

Địa điểm: Hội trường VKS tỉnh. 
 

Thứ ba, ngày 11/01/2022  

Sáng: 

- 8 giờ, Đ/c Nguyễn Phước Trung – Phó Viện trưởng – Phụ trách Viện KSND 
tỉnh: dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải 
cách tư pháp năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, 
theo Công văn số 579-CV/TU ngày 07/01/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương  

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh. 

Chiều: 

- 14 giờ, Đ/c … – Phó Viện trưởng: dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, theo Công văn số 581-CV/TU 
ngày 07/01/2022 của Tỉnh ủy Bình Dương  

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh. 

- 14 giờ, Đ/c Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng: dự Hội nghị trực tuyến 
tổng kết công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2021 
và triển khai công tác năm 2022 do Bộ Công an tổ chức theo Công văn số 41 ngày 
06/01/2022 của Công an tỉnh Bình Dương  

Địa điểm: Hội trường Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh (Lxe Bình – có mặt tại 
nơi tổ chức Hội nghị lúc 13 giờ 30 phút ). 

 

Thứ tư, ngày 12/01/2022 

Sáng: 

- 11 giờ, Đ/c Trần Văn Cường – Phó Viện trưởng: dự Họp mặt mừng Đảng – 
mừng Xuân Nhâm Dần và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 theo Thư 
mời của Huyện ủy Bàu Bàng . 

Địa điểm: Hội trường huyện Bàu Bàng (Lxe Bình). 
 



 

 

Thứ năm, ngày 13/01/2022   

- Ban lãnh đạo Viện làm việc theo quy chế. 
 

Thứ sáu, ngày 14/01/2022   

- Ban lãnh đạo Viện làm việc theo quy chế. 
 

* 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 10 tháng 01 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 


