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

2
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 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  02  tháng 12 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(02/12/2019) 

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
1
 

Giám đốc + 

Trưởng phòng 

XD,KT&TDTH

PL 

08h – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

Họp báo Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn 

phòng 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Ba 

(03/12/2019) 

Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện 

các Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ Công 

an về tăng cường và xây dựng phong 

trào an ninh nhân dân 

PGĐ Dân 
07h30 – tại 

Công an tỉnh 

Tham gia Đoàn Kiểm tra việc triển 

khai Kế hoạch kiểm tra học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2019 

PGĐ Dân  

14h – tại 

UBND huyện 

Chợ Mới 

Thứ Tư 

(04/12/2019) 

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật 

cho cán bộ làm công tác Mặt trận cấp 

xã (Đợt 1)
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PGĐ Lập 
08h – tại Hội 

trường Sở 

Thứ Năm 

(05/12/2019) 
Tiếp công dân PGĐ Dân 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 



2 

 

Ghi chú:  

1. Đồng chí Cao Thanh Sơn, Giám đốc tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung 

đường biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai tại Campuchia từ ngày 

03/12/2019 đến ngày 06/12/2019. 

2. Đồng chí Trần Công Lập - Phó Giám đốc 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. 

3. Đại diện Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật dự họp hướng 

dẫn cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC vào lúc 14h, ngày 03/12/2019 tại 

Sở Xây dựng. 

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

hành pháp luật tiếp tục tham gia lớp thạc sĩ luật tại Trường Đại học Cần Thơ, vào 

ngày 03/12/2019, tại Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ – Thành phố Cần Thơ. 

5. Đại diện Lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham dự Hội nghị “Biểu 

dương những tấm lòng yêu trẻ” và “phụ nữ vượt khó” vào lúc 08h, ngày 03/12/2019, 

tại Câu lạc bộ Hưu trí 

6. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật 

cho cán bộ thực hiện công tác mặt trận cấp huyện, cấp xã (đợt 2) vào ngày 

06/12/2019, tại thành phố Châu Đốc./. 

 

 

 

Thứ Sáu 

(06/12/2019) 
Làm việc bình thường   

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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