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1
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 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 3 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(25/3/2019) 

Họp Ban Thường vụ 
Ban Thường 

vụ 

08h – tại phòng 

họp số 2 

Họp Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước  
Đ/c Dân 

9h – tại Trung 

tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước 

Tiếp công dân Giám đốc 

Cả ngày – tại 

phòng Tiếp công 

dân 

Tham dự Diễn đàn giao lưu, đối thoại 

“Đảng với Thanh niên – Thanh niên với 

Đảng” năm 2019 

PGĐ Dân 

14h – tại Hội 

trường Đảng ủy 

Khối cơ quan và 

Doanh nghiệp 

tỉnh 

Thứ Ba 

(26/3/2019) 

Tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Sở 

Nội vụ về công tác tổ chức và cải cách 

hành chính
1
 

Giám đốc + 

Văn phòng Sở 

+ phòng 

XD&KTVBQ

PPL + phòng 

QLXLVPHC

&TDTHPL   

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển 

khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt 

động Trợ giúp pháp lý
2
 

PGĐ Dân 

07h30 – tại 

Phòng họp trực 

tuyến Cục Thi 

hành án Dân sự 

tỉnh 



                                                
3
 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chuẩn bị nội dung. 

4
 Phòng XD&KTVBQPPL chuẩn bị nội dung. 

5
 Đ/c Tơ và Đ/c Linh chuẩn bị nội dung. 

Dự Hội nghị đóng góp dự thảo Chương 

trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ 

an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái giai 

đoạn 2019 – 2021
3
  

PGĐ Trung 

08h – tại Phòng 

họp Hội liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Dự Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến các 

chuyên gia, nhà quản lý, đại diện báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở 

Trung ương và địa phương 

PGĐ Lập 
08h30 – tại Hà 

Nội 

Làm việc với Phòng Tư pháp huyện 

Chợ Mới Giám đốc  

14h – tại Phòng 

Tư pháp huyện 

Chợ Mới 

Thứ Tư  

(27/3/2019) 

Họp làm việc giải quyết chế độ, chính 

sách cho đối tượng  đủ điều kiện tinh 

giản biên chế đợt 1 năm 2019  

Giám đốc  + 

Đại diện Lãnh 

đạo Sở Nội vụ 

+ Đại diện 

Lãnh đạo Sở 

Tài chính 

08h – tại phòng 

họp số 2 

Họp Chi bộ Văn phòng – Thanh tra Đ/c Sơn 
Sau họp về tinh 

giản biên chế  

Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

một số nội dung thực hiện chính sách 

phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa để xây dựng Đề án 

phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai 

đoạn 2019 – 2025
4
  

Giám đốc + 

PGĐ Lập 

15h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Năm 

(28/3/2019) 

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà 

soát, bổ sung quy hoạch và trao quyết 

định công tác cán bộ
5
 

BCH Đảng bộ 

+ Bí thư, Phó 

Bí thư các chi 

bộ + Trưởng, 

Phó các 

phòng, đơn vị 

+ Chủ tịch 

08h – tại Phòng 

họp số 1 



    

 

 

 

 

 

                                                
6
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

Công Đoàn + 

Bí thư Chi 

đoàn 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ 
Ban Chấp 

hành Đảng bộ 

Sau họp Cán bộ 

chủ chốt 

Thứ Sáu 

(29/3/2019) 

Họp trao đổi, thống nhất ý kiến về xử lý 

vi phạm trong lĩnh vực Luật sư đối với 

Văn phòng luật sư Hồng Hà và Văn 

phòng luật sư Nguyễn Trọng Bình
6
 

Giám đốc + 

PGĐ Lập 

14h – 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  

 

 

  

Nguyễn Đức Trung 
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