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 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung 

  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                An Giang, ngày   07  tháng 01 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(07/01/2019) 
Làm việc bình thường   

Thứ Ba 

(08/01/2019) 

Dự Hội nghị triển khai công tác tư 

pháp năm 2019
1
 

PGĐ Lập 
Cả ngày – tại Hà 

Nội 

Dự họp về việc phối hợp thực hiện 

công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 

của phụ nữ  và bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em năm 2019 

PGĐ Trung 
14h – tại Sở 

LĐTB&XH 

Tiêu hủy tài liệu hết giá trị 
Hội đồng tiêu 

hủy tài liệu 

14h – tại Cơ sở sản 

xuất giấy Vĩnh An 

Thứ Tư  

(09/01/2019) 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và 

triển khai thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 8 

Đ/c Trung + 

Toàn thể đảng 

viên trong 

Đảng bộ 

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo 

cho Giám đốc Sở Tư pháp 

PGĐ Lập 
02 ngày – tại Hà 

Nội 

Thứ Năm 

(10/01/2019) 

Dự Hội nghị tổng kết toàn quốc công 

tác dân vận và đánh giá “Năng dân 

vận chính quyền” 2018, triển khai 

nhiệm vụ năm 2019 

PGĐ Trung 
07h45 – tại Văn 

phòng Tỉnh ủy 

Thứ Sáu 

(11/01/2019) 

Dự Hội nghị triển khai công tác Kiểm 

sát năm 2019 
PGĐ Trung 

07h30 – tại Hội 

trường Viện kiểm 

sát nhân dân 



 

* Ghi chú: 

- Giám đốc Sở tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp từ ngày 05/01-

13/01/2019 tại Hà Nội. 

- Phòng XD&KTVBQPPL dự Hội thảo và khảo sát công tác kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực chuyên đề tài nguyên và môi trường vào ngày 

10/01/2019 tại thành phố Cần Thơ. 

- Văn phòng Sở dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai 

nhiệm vụ năm 2019 ngành Thi đua – Khen thưởng vào lúc 08h ngày 09/01/2019 tại 

Phòng họp số 1  - VP.UBND tỉnh./. 

 

 

 

 

 

 

Dự Hội nghị tri ân khách hàng năm 

2019 
PGĐ Lập 

15h – tại Hội 

trường Tỉnh ủy 

Nơi nhận:                                                                                        
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính – Tỉnh ủy;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

  

 

Nguyễn Đức Trung 
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