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1
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

3
 Văn phòng 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  05 tháng 10 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(05/10/2020) 

Tiếp công dân
1
 Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Dự Tọa đàm trao đổi, thảo luận về khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức thực 

hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt động của thừa phát lại 

PGĐ Dân 

08h – tại Quy 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Thứ Ba 

(06/10/2020) 

Tham gia Diễn giả đối thoại với nữ 

thanh niên về “Luật pháp, chính sách 

liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

và lĩnh vực hôn nhân gia đình 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường huyện 

ủy Thoại Sơn 

Họp đánh giá tiến độ thực hiện Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2020 của Sở 

Tư pháp
2
 

Giám đốc + 

Đại diện Lãnh 

đạo các phòng, 

đơn vị 

14h – tại 

Phòng họp số 1 

Thứ Tư 

(07/10/2020) 

Họp nghiệm thu khắc phục trụ sở cơ 

quan
3
 

PGĐ Lập + 

Chánh Văn 

phòng + Đ/c 

Hạnh + Đ/c 

Hiền 

08h – tại 

Phòng họp số 1 



2 

 

 

 

 

                                                
4
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

5
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung. 

6
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

Họp Hội đồng kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật
4
 

Giám đốc + 

Thành viên Hội 

đồng 

14h – tại  

Phòng họp số 2 

Thứ Năm 

(08/10/2020) 

Dự triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ về 

quốc tịch
5
 

Giám đốc 

08h – tại thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

Dự Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự 

vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên 

PGĐ Lập + 

Trưởng phòng 

PBGDPL 

08h – tại Hội 

trường Bộ Chỉ 

huy quân sự 

tỉnh 

Thứ Sáu 

(09/10/2020) 

Họp về việc tra đổi, xác định nội dung 

đăng ký của tổ chức hành nghề luật sư
6
 

PGĐ Lập + 

Trưởng phòng 

BTTP 

08h – tại 

Phòng họp số 2 

Dự Lễ Công bố xã Ô Long Vĩ đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2019 và Lễ 

Khởi công dự án láng nhựa tuyến đường 

Nam Cần Thảo 

PGĐ Dân + 

Chánh Văn 

phòng 

07h30 – tại 

UBND xã  Ô 

Long Vĩ, huyện 

Châu Phú 

Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải 

quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài 

theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP  

Giám đốc 

Cả ngày – tại 

quận Ba Đình, 

thành phố Hà 

Nội 

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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