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1
 Đ/c Hiền chuẩn bị nội dung. 

2
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

3
 Đ/c Linh chuẩn bị nội dung. 

4
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

5
 Đ/c Linh 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  24 tháng 6 năm 2019 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(24/6/2019) 

Họp Đoàn kiểm tra công tác tư pháp 6 

tháng đầu năm 2019
1
 

PGĐ Trung + Đại 

diện lãnh đạo Phòng 

XD&KTVBQPPL, 

HCTP, PBGDPL,  

QLXLVPHC&TDT

HPL 

07h30 – tại 

Phòng họp số 2 

Họp báo Ban Giám đốc
2
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn phòng 

09h – tại  tại 

Phòng họp số 2 

Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ công bố 

kết luận thanh tra về công tác tổ chức 

cán bộ và cải cách hành chính của Sở 

Tư pháp giai đoạn 2017-2018
3
  

Đoàn Thanh tra Sở 

Nội vụ + Ban Giám 

đốc + Trưởng, Phó 

các phòng, đơn vị 

thuộc Sở + Chủ tịch 

Công đoàn + Bí thư 

Chi đoàn 

13h30 – tại 

Phòng họp số 2 

Thứ Ba 

(25/6/2019) 

Dự họp UBND tỉnh thường kỳ về 

kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019
4
 

Giám đốc 

07h30 – tại 

phòng họp số 

01 - Văn phòng 

UBND tỉnh 

Tham gia tiếp và làm việc với Đoàn 

công tác Viện Khoa học tổ chức nhà 

nước
5
 

PGĐ Dân 
08h – tại Sở Nội 

vụ 



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 

                                                
6
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

7
 Phòng PBGDPL chuẩn bị nội dung. 

8
 Phòng XD&KTVBQPPL chuẩn bị nội dung. 

9
 Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL chuẩn bị nội dung. 

10
 Phòng PBGDPL chuẩn bị nội dung. 

Đoàn kiểm tra công tác tư pháp 6 

tháng đầu năm 2019 tại huyện Tri 

Tôn 

PGĐ Trung 
Cả ngày – tại 

huyện Tri Tôn 

Tiếp công dân 
Đại diện Lãnh đạo 

Sở 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp công 

dân 

Thứ Tư 

(26/6/2019) 

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
6
 đối với Công 

ty đấu giá hợp danh Dũng Trung 

Nam, thành phố Long Xuyên 

Giám đốc + Đoàn 

Thanh tra 

08h – tại Công ty 

đấu giá hợp danh 

Dũng Trung 

Nam, thành phố 

Long Xuyên 

Thứ Năm 

(27/6/2019) 

Dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo 

vệ chăm sóc trẻ em
7
 

Đại diện Lãnh đạo 

Sở + Trưởng phòng 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật  

Cả ngày – tại 

Hội trường Sở 

Dự họp thảo luận Tờ trình, dự thảo 

Nghị quyết và báo cáo thẩm tra của 

Ban Văn hóa – Xã hội tại kỳ họp thứ 

11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
8
 

Giám đốc 

07h30 – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

tỉnh 

Họp Hội đồng thẩm định dự thảo 

Quyết định ban hành tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng 

công chứng trên địa bàn tỉnh An 

Giang
9
  

Giám đốc + Thành 

viên Hội đồng thẩm 

định 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Thứ Sáu 

(28/6/2019) 

Dự Hội nghị tập huấn VBQPPL mới
10

 Giám đốc  

07h30 – tại Hội 

trường Liên đoàn 

Lao động tỉnh 

Họp thường kỳ Ban Chấp hành Đảng 

bộ 

Ban Chấp hành 

Đảng bộ 

14h – tại Phòng 

họp số 2 



ngày 25/6/2019 tại Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Tây Nam, thành phố 

Châu Đốc. 

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Mước, Chánh Thanh tra Sở thi kết thúc lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ Chuyên viên chính K05-2019, tại thành phố Cần Thơ, ngày ngày 

24/6/2019  

3. Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL dự họp trao đổi thống nhất 

việc khen thưởng cho học sinh, sinh viên và giáo viên bồi dưỡng cho học sinh đạt 

giải cao tại các kỳ thi, hội thi, vào lúc 08 giờ ngày 25/6/2019 tại Sở Nội vụ. 

4. Chánh Thanh tra Sở dự Hội nghị Sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu 

năm 2019, vào lúc 13 giờ ngày 26/6/2019 tại Thanh tra 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  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Trung 
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