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1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

4
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật 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  28 tháng 9 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(28/9/2020) 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc 

+ Chánh Văn 

phòng 

09h – tại 

Phòng họp số 2 

Dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng, 

khai thác và chuyển đổi dữ liệu số hóa 

Hộ tịch
2
 

Giám đốc 
13h30 – tại 

Hội trường Sở 

Họp định kỳ của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Sở 
Theo thư mời 

Thứ Ba 

(29/9/2020) 

Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công 

tác văn bản và theo dõi thi hành pháp 

luật
3
 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Họp Hội đồng thẩm định dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế quản lý, cập 

nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 

hợp đồng giao dịch công chứng về nhà 

đất và cơ sở dữ liệu tài sản ngăn chặn 

trên địa bàn tỉnh An Giang
4
 

Giám đốc + 

Thành viên Hội 

đồng 

14h – tại 

Phòng họp số 2 



2 

 

                                                
5
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

6
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

7
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung. 

8
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

9
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

10
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung. 

Dự họp về việc giải quyết đơn của bà 

Ngô Thị Bích Thủy và bà Nguyễn Thị 

Hoa xin miễn, giảm tiền phạt vi phạm 

hành chính về lĩnh vực xây dựng và 

hoãn việc tháo dỡ công trình vi phạm
5
 

PGĐ Dân 

14h – tại 

Phòng họp số 

1, UBND thành 

phố Châu Đốc 

Thứ Tư 

(30/9/2020) 

Dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán 

bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2020
6
 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Dự Lễ Tổng kết Chương trình phối hợp 

giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang – Công bố Quyết định 

thành lập Trường Cao đẳng Luật Miền 

Nam 

Giám đốc 

07h30 – tại  

Trường Cao 

đẳng Luật 

Miền Nam 

Thứ Năm 

(01/10/2020) 

Dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng, 

khai thác và chuyển đổi dữ liệu số hóa 

Hộ tịch
7
 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Dự họp Hội đồng kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật
8
 

Giám đốc 
08h – tại 

Phòng họp số 1 

Họp thành viên Ban Tổ chức cuộc thi 

“Tìm hiểu pháp luật trẻ em và kỹ năng 

phòng tránh xâm hại trẻ em”
9
 

PGĐ Lập 
14h – tại 

Phòng họp số 2 

Thứ Sáu 

(02/10/2020) 

Dự lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng, 

khai thác và chuyển đổi dữ liệu số hóa 

Hộ tịch
10

 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 



3 

 

 

 

 

                                                
11

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

Dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng 

hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 
Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng số 1 – 

Trung tâm Bồi 

dưỡng chính trị 

thành phố Long 

Xuyên 

Họp thẩm định dự thảo Nghị quyết quy 

định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn 

tỉnh An Giang
11

 

PGĐ Lập 
14h – tại 

Phòng họp số 2 

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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