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1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Đ/c Hạnh chuẩn bị nội dung 

3
 Đ/c Hạnh 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  28  tháng 5 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(27/5/2019) 

Dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Giám đốc 

08h – tại Văn 

phòng HĐND 

tỉnh 

Họp Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước 

Đ/c Dân + Đ/c 

Tình 

08h – tại Trung 

tâm TGPL NN 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn 

phòng 

15h – tại Phòng 

họp số 2 

Tiếp công dân Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp công 

dân 

Thứ Ba 

(28/5/2019) 

Dự Hội nghị tổng  ết Đ  án      à 

triển  hai  uy chế phối hợp lập hồ sơ 

người nghiện ma túy đ  nghị áp dụng 

biện pháp đưa  ào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc tr n địa bàn tỉnh An Giang 

PGĐ Trung + Đại 

diện Phòng 

QLXLVPHC&T

DTHPL 

07h30 – tại Sở 

Lao động, 

Thương binh  ã 

Xã hội 

Làm  iệc với Ban Quản lý dự án tỉnh 

v  việc thu hồi đường dây điện của 

trụ sở Sở Tư pháp
2
 

PGĐ Lập 
14h – tại Phòng 

họp số 2 

Làm  iệc với Sở Nội vụ v  việc khắc 

phục sự cố công trình trụ sở Sở Tư 

pháp
3
 

PGĐ Lập 
15h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Tư  

(29/5/2019) 

Dự Diễn đàn “Nghe Công nhân nói – 

Nói công nhân nghe” 
Giám đốc 07h30 – tại Li n 

đoàn Lao động 



                                                
4
 Đ/c Tuấn chuẩn bị nội dung. 

5
 Trung tâm TGPL NN chuẩn bị nội dung. 

6
 Phòng PBGDPL chuẩn bị nội dung. 

7
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

8
 Đ/c Tơ chuẩn bị nội dung. 

tỉnh 

Họp trao đổi nội dung li n quan đến 

các  hoản vay của ông Nguyễn Văn 

Trọng 

Đại diện BGĐ + 

Đại diện BCH 

Công đoàn + Đại 

diện Lãnh đạo 

Văn phòng Sở + 

Đại diện Ngân 

hàng BIDV 

08h – tại Phòng 

họp số 2 

Dự họp tiếp công dân PGĐ Trung 

Cả ngày – tại 

Ban Tiếp công 

dân tỉnh 

Hội nghị triển khai Phần m m “quản 

lý  ăn bản, chỉ đạo đi u hành VNPT 

– iOffice” tr n địa bàn tỉnh An Giang
4
 

Đại diện Sở 

Thông tin  à 

Truy n thông + 

Toàn thể công 

chức,  i n chức 

Sở 

13h30 – tại Hội 

trường Sở 

Thứ Năm 

(30/5/2019) 

Hội nghị trực tuyến  ý  ết Chương 

trình phối hợp thực hiện công tác bảo 

vệ an toàn cho phụ nữ  à trẻ em gái, 

giai đoạn 2019 – 2021
5
 

PGĐ Dân + Giám 

đốc Trung tâm 

TGPL NN 

08h – tại Hội 

trường UBND 

tỉnh 

Sinh hoạt pháp luật tại cơ quan
6
 

Toàn thể công 

chức,  i n chức 

 à người lao động 

Sở 

13h30 – tại 

Phòng họp số 1 

Thứ Sáu 

(31/5/2019) 

Họp giao ban tháng 5  à trao  uyết 

định v  công tác cán bộ cho đồng chí 

Lý Đăng Nghĩa
7
 

Ban Giám đốc + 

Trưởng, phó 

phòng, đơn  ị 

thuộc Sở 

07h30 – tại 

Phòng họp số 1 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
8
 Ban Chấp hành Sau họp giao ban 



 

Ghi chú: 

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Mước, Chánh Thanh tra Sở tham dự lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ Thanh tra  i n chính K05-2019, tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 

 7/5/2    đến ngày  5/6/2   . 

2. Đồng chí Trịnh Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tập huấn 

bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở,  ào ngày 30/5/2019, tại Hội trường UBND 

huyện Châu Thành. 

3. Văn phòng Sở tiếp  à làm  iệc với Thanh tra Sở Tài chính    việc thực hiện khảo 

sát để thanh tra theo Văn bản số 1204/STC-TTr ngày 23/5/2    của Sở Tài chính, từ 

ngày 27/5 đến ngày 2 /5/2   ./. 

 

 

 

 

 

 

 

Họp mặt ngày  uốc tế Thiếu nhi 01/6 

Toàn thể công 

chức,  i n chức 

 à người lao động 

Sở 

16h – tại Hội 

trường Sở 

Nơi nhận:                                                                                        
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính – Tỉnh ủy;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, đơn  ị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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