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1
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

4
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

5
 Đ/c Linh 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  25  tháng 11 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(25/11/2019) 

Tiếp công dân PGĐ Dân 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Dự họp thông qua các nội dung trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng 

nhân dân tỉnh
1
   

Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng khách số 

2, Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thứ Ba 

(26/11/2019) 

Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công 

tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật
2
 

Giám đốc 
07h30 – tại Hội 

trường Sở 

Làm việc với Văn phòng Công chứng 

Lê Anh Thư
3
 

Giám đốc + 

Trưởng Phòng 

Bổ trợ tư pháp 

09h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp báo Ban Giám đốc
4
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn 

phòng 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

Sở
5
 

Thành viên Hội 

đồng 
Sau họp báo 



2 

 

Ghi chú:  

1. Phó Giám đốc Trần Công Lập tham dự Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch 

chuyên viên cao cấp, từ ngày 04/11/2019 đến ngày 06/12/2019, tại Trường Chính trị 

Tôn Đức Thắng. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi 

hành pháp luật dự họp thẩm định dự thảo Phương án giá đất để tính tiền bồi thường dự 

án Khu tái định cư các hộ sạt lỡ Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên 

và họp thẩm định giá đất chuyển nhượng thực tế xung quanh khu vực dự án Nhà máy 

điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 1) và thẩm định giá đất để tính tiền bồi thường thực 

hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 2) vào lúc 14 giờ, ngày 

25/11/2019, tại Sở Tài chính./. 

 

                                                
6
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

7
 Đ/c Hạnh chuẩn bị nội dung. 

8
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

9
 Đ/c Tơ chuẩn bị nội dung.  

Thứ Tư 

(27/11/2019) 

Dự họp thảo luận, tờ trình Nghị quyết 

và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế 

trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

khóa IX
6
 

Giám đốc + 

Trưởng phòng 

XD,KT&TDTH

PL 

08h – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

Mở gói thầu tài chính gói thầu số 9 – 

Dự án hộ tịch
7
 

Giám đốc +  

Trưởng Phòng 

HCTP + Các Tư 

vấn 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Năm 

(28/11/2019) 

Dự Họp thảo luận tờ trình, dự thảo 

nghị quyết và báo cáo thẩm tra của 

Ban Văn hóa – Xã hội trình tại kỳ họp 

thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

IX
8
 

Giám đốc + 

Trưởng phòng 

XD,KT&TDTH

PL 

07h30 – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

Thứ Sáu 

(29/11/2019) 
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

9
 

Ban Chấp hành 

Đảng bộ 

08h – tại Phòng 

họp số 2 

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  

 

 

 

Trần Khánh Dân 
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