
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 09/6/2019) 
 

 

 

                                                
1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng BTTP chuẩn bị nội dung. 

3
 Trung tâm TGPL NN chuẩn bị nội dung. 

4
 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  03  tháng 6 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(03/6/2019) 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn phòng 

08h30 – tại 

Phòng họp số 2 

Dự họp giải quyết khiếu nại PGĐ Trung 

13h30 – tại 

Phòng họp số 3, 

VPUBND tỉnh 

Tiếp và làm việc với Báo Nhân dân Giám đốc 
13h30 – Phòng 

họp số 2 

Họp về việc phối hợp trong công tác 

quản lý nhà nước đối với Luật sư và 

tổ chức hành nghề luật sư
2
 

PGĐ Lập + Ban 

Chủ nhiệm Đoàn 

Luật sư 

14h – tại Phòng 

họp số 1 

Thứ Ba 

(04/6/2019) 

Hội nghị Tổng kết phối hợp liên 

ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng năm 2018 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2019
3
 

Giám đốc + PGĐ 

Dân + Trưởng, Phó 

các phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

07h30 – tại Hội 

trường Sở 

Dự họp tham mưu ban hành Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát 

triển đất tỉnh và Quy chế quản lý, sử 

dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh
4
 

PGĐ Lập 
08h – tại Sở Tài 

chính 

Dự họp giải quyết khiếu nại PGĐ Trung Cả ngày – tại 

Ban Tiếp công 



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. 

                                                
5
 Phòng PBGDPL chuẩn bị nội dung. 

dân tỉnh 

Thứ Tư  

(05/6/2019) 

Tiếp công dân Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp công 

dân 

Họp triển khai Hội thi “Tìm hiểu 

pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em”
5
 

Giám đốc + PGĐ 

Lập + Thành viên 

các Ban của Hội thi 

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Họp triển khai các nội dung liên quan 

dự án hộ tịch 

PGĐ Trung + 

Chánh Văn Phòng + 

Trưởng phòng 

HCTP 

09h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Năm 

(06/6/2019) 

Họp Chi bộ Văn phòng – Thanh tra tổ 

chức Lễ Kết nạp đảng cho quần 

chúng Nguyễn Thị Linh 

Đ/c Sơn 
08h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chấp hành 
14h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Sáu 

(07/6/2019) 
Làm việc bình thường   

Thứ Bảy 

(08/6/2019) 

Dự tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

về chứng thực năm 2019 

Đại diện  

Lãnh đạo Sở 

Cả ngày – tại 

Câu lạc bộ Hưu 

trí 

Chủ Nhật 

(09/6/2019) 

Dự tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

về chứng thực năm 2019 

Đại diện  

Lãnh đạo Sở 

Cả ngày – tại 

Câu lạc bộ Hưu 

trí 



2. Đoàn Thanh tra Sở công bố Kết luận thanh tra trong lĩnh vực công chứng đối với 

Văn phòng công chứng Ngô Chiến và Văn phòng công chứng Lục Văn Tiến vào 

ngày 05/6/2019. 

3. Đại diện Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật 

tham gia Đoàn khảo sát địa bàn phục vụ lắp đặt camera quan sát tại các khu vực 

phức tạp về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm tại thị 

xã Tân Châu, huyện An Phú, thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên./. 

 

 

 

 

 

 

 

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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