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1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung 

2
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung 

3
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

4
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung 

5
 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   12  tháng 3 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(11/3/2019) 

Họp báo Ban Giám đốc1 

Ban Giám đốc 

+ Chánh Văn 

phòng 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Dự công bố Quyết định thanh tra của Bộ 

Lao động –Thương binh và Xã hội về 

việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về nuôi con nuôi; trợ giúp đối tượng bảo 

trợ xã hội là trẻ em2 

PGĐ Trung 

09h – tại Sở Lao 

động, Thương 

binh và Xã hội 

Thứ Ba 

(12/3/2019) 

Họp các Sở, Ngành về thống nhất nội 

dung Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa 

giải cơ sở3 

Giám đốc 
09h – tại Phòng 

họp số 1 

Tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Tư pháp về công 

tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài4 

PGĐ Trung + 

Phòng Hành 

chính tư pháp + 

Thanh tra Sở 

07h30 – tại Phòng 

họp số 2 

Dự Hội nghị triển khai công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 

20195 

PGĐ Lập  

08h – tại Hội 

trường KS Helen 

Ngọc Giang 

Dự Lễ khai trương Trục liên thông văn 

bản quốc gia 
Giám đốc 

14h – tại Hội 

trường Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 3-2019 
Đ/c Trung + 

Đ/c Thơm 

14h – tại Hội 

trường Đảng ủy 

Khối cơ quan và 

Doanh nghiêp tỉnh 



Ghi chú: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Tình, Bí thư Chi bộ Văn phòng – Thanh tra tiến hành đi xác 

minh lý lịch của quần chúng Nguyễn Thị Linh chuẩn bị giới thiệu vào Đảng;  

2. Đ/c Nguyễn Văn Tình, Chánh Văn phòng Sở tham gia Đoàn công tác báo vệ bí 

mật nhà nước của tỉnh, từ ngày 11/3 đến ngày 05/4/2019./. 

    

 

 

                                                
6
 Trung tâm TGPL NN chuẩn bị nội dung. 

7
 Đ/c Hương chuẩn bị nội dung. 

8
 Đ/c Hương chuẩn bị nội dung. 

9
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

Thứ Tư  

(13/3/2019) 

Họp Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng6 

Giám đốc + 

PGĐ Dân 

08h – tại Trung 

tâm TGPL NN 

Làm việc với Ngân hàng về các khoản 

vay của đồng chí Nguyễn Văn Trọng7 

PGĐ Lập + 

Phó Chánh 

Văn phòng + 

Kế toán trưởng 

09h – tại Phòng 

họp số 2 

Thông báo Quyết định số 324/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều 

kiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 20198 

Ban Giám đốc 

+ Phó Chánh 

Văn phòng + 

Kế toán trưởng 

+ Đ/c Trần Hải 

Quân  

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Năm 

(14/3/2019) 

Sinh hoạt ngày pháp luật tại Sở9, chủ đề 

trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và 

phòng, chống tham nhũng 

Ban Giám đốc 

+ toàn thể công 

chức, viên 

chức và người 

lao động Sở 

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Dự Hội nghị triển khai thực hiện công tác 

thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2019 
Giám đốc 

14h – tại Hội 

trường Sở Nội vụ 

Thứ Sáu 

(15/3/2019) 
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  

 

 

  

 

Nguyễn Đức Trung 
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