
  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019) 
 

 

 

                                                
1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng XD&KTVBQPPL 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  06  tháng 5 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(06/5/2019) 
Tiếp công dân Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp công 

dân 

Thứ Ba 

(07/5/2019) 
Họp giao ban tháng 4/2019

1
 

Ban Giám đốc + 

Trưởng, phó phòng, 

đơn vị thuộc Sở 

07h30 – tại 

Phòng họp số 1 

Thứ Tư  

(08/5/2019) 

Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên 

Trung ương 
Ban Giám đốc 

07h45 – tại Hội 

trường tỉnh ủy 

Dự Hội nghị tập huấn công tác thông 

tin đối ngoại, báo chí và tuyên truyền 

năm 2019 

Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Hội trường 

UBND tỉnh 

Dự họp về việc thẩm tra tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 

10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX
2
 

PGĐ Trung 

14h – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

tỉnh 

Thứ Năm 

(09/5/2019) 

Dự họp Ban Chấp hành Hội Luật gia 

tỉnh 
PGĐ Trung 

08h – tại  tại 

Phòng họp số 1 

Thứ Sáu 

(10/5/2019) 

Dự Đại hội Chi Đoàn Sở Tư pháp, 

nhiệm kỳ 2019 - 2022 
Đ/c Sơn 

13h30 – tại 

Phòng họp số 1 



Ghi chú: 

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

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

07/5/2019 đến ngày 05/6/2019.  

2. Đồng chí Lý Đăng Nghĩa, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công chứng số 1 

và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Bổ trợ tư 

pháp dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2019, từ ngày 06/5 đến 

ngày 10/5/2019, tại trường Chính trị Tôn Đức Thắng. 

3. Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật tiến 

hành khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các huyện Thoại Sơn, Châu Thành và 

Châu Phú, từ ngày 06/5 đến ngày 08/5/2019. 

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tình, Chánh Văn phòng và đồng chí Thi Anh Tuấn, 

chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin dự họp giới thiệu mô hình đô thị thông 

minh tỉnh An Giang, lúc 07h45, ngày 07/5/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

 

 

 

                                                
3
 Phòng BTTP chuẩn bị nội dung. 

4
 Phòng BTTP chuẩn bị nội dung. 

Hội nghị triển khai Nghị định số 

137/2018/NĐ-CP của Chính phủ và 

bồi dưỡng kiến thức pháp lý về hội 

nhập kinh tế quốc tế; Luật Phá sản và 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản; Hòa giải thương mại 

và Trọng tài thương mại năm 2019 

trên địa bàn tỉnh An Giang
3
 

Đại diện  

Ban Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Hội trường Sở 

Thứ Bảy 

(11/5/2019) 

 

 Hội nghị triển khai Nghị định số 

137/2018/NĐ-CP của Chính phủ và 

bồi dưỡng kiến thức pháp lý về hội 

nhập kinh tế quốc tế; Luật Phá sản và 

Quản tài viên và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản; Hòa giải thương mại 

và Trọng tài thương mại năm 2019 

trên địa bàn tỉnh An Giang
4
 

Đại diện  

Ban Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Hội trường Sở 

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 Công Lập 
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