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 (Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019) 
 

 

 

                                                
1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Đ/c Linh tham dự Hội nghị này. 

3
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

4
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

5
 Thanh tra Sở 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  17  tháng 6 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(17/6/2019) 
Họp báo Ban Giám đốc

1
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn phòng 

09h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Ba 

(18/6/2019) 

Dự tập huấn kiến thức quản lý nhà 

nước về công tác thanh niên
2
 

PGĐ Dân 
Cả ngày – tại Sở 

Nội vụ 

Thứ Tư 

(19/6/2019) 

Họp giải quyết các nội dung liên quan 

Văn phòng Luật sư Nguyễn Trọng 

Bình
3
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Thanh tra + 

Chánh Văn phòng 

08h -  tại  Phòng 

họp số 2 

Công bố thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với 

các tổ chức vực đấu giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh năm 2019
4
 

Giám đốc + Đoàn 

Thanh tra 

13h30 – tại   

Công ty đấu giá 

hợp danh Dũng 

Trung Nam, 

thành phố Long 

Xuyên 

Công bố thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với 

các tổ chức vực đấu giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh năm 2019 (Công ty 

TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây 

Nam)
5
 

Giám đốc + Đoàn 

Thanh tra 

15h00 – tại  

Phòng họp số 2 



Ghi chú: 

1. Đoàn thanh tra Sở Tư pháp tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu 

giá tài sản đối với các tổ chức vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2019 từ 

ngày 20/6 đến ngày 21/6/2019 tại Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây 

Nam, thành phố Châu Đốc./. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Đ/c Tơ chuẩn bị nội dung 

7
 Phòng QLXLVPHC&TDTHPL chuẩn bị nội dung. 

Thứ Năm 

(20/6/2019) 

Họp cán bộ chủ chốt về rà soát, bổ 

sung quy hoạch cấp ủy
6
 

Ban Chấp hành + Bí 

thư, Phó Bí thư chi 

bộ + Trưởng, Phó 

phòng, đơn vị thuộc 

Sở + Chủ tịch Công 

đoàn + Bí thư chi 

đoàn 

09h – tại Phòng 

họp số 2 

Dự Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày 

Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 – 21/6/2019) 

Giám đốc 

15h30 – tại Hội 

trường Nhà 

khách UBND 

tỉnh 

Thứ Sáu 

(21/6/2019) 

Dự Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng 

chuyên sâu về xử lý vi phạm hành 

chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện 

và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, 

công chức
7
 

PGĐ Trung 

07h30 – tại Hội 

trường Câu lạc 

bộ Hưu trí 

Dự Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày 

Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 – 21/6/2019) 

Đ/c Sơn 

08h – tại Hội 

trường UBND 

tỉnh 

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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