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1
 Đ/c Tú Anh chuẩn bị nội dung.  

2
 Đ/c Thơm chuẩn bị nội dung. 

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

4
 Chi bộ Phổ biến, giáo dục 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  25  tháng 02 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(24/02/2020) 

Dự buổi công bố Quyết định thanh 

tra 
Giám đốc  

08h – tại Hội 

trường 

VP.UBND tỉnh 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn phòng 

13h30 – tại 

Phòng họp số 2 

Họp nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng 

bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2
  

Ban Chấp hành 

Đảng bộ 

14h30 – tại 

Phòng họp số 2 

Thứ Ba 

(25/02/2020) 

Đại hội Chi bộ Xây dựng, kiểm tra 

và theo dõi thi hành pháp luật nhiệm 

kỳ 2020 – 2023
3
 

Đ/c Sơn + Đảng 

viên Chi bộ 

XD,KT&TDTHP

L 

07h30 – tại 

Phòng họp số 1 

Đại hội Chi bộ Phổ biến, giáo dục 

pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2023
4
 

Đ/c Lập + Đảng 

viên Chi bộ 

PBGDPL 

14h – tại Phòng 

họp số 1 



2 

 

Ghi chú: 

1. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật dự họp góp ý bản dự thảo 

Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 

C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý vào lúc 09h30 ngày 

24/02/2020 tại Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật dự họp thẩm định bổ sung 

danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2020 vào lúc 14h ngày 

25/02/2020 tại Phòng họp số 1 – Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

                                                
5
 Trung tâm Trợ giúp pháp lý chuẩn bị nội dung. 

6
 Đ/c Linh chuẩn bị nội dung.  

Tiếp công dân PGĐ Dân 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Thứ Tư 

(26/02/2020) 

Dự tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp 

lý trong lĩnh vực tố tụng dân sự 
PGĐ Dân 

08h – tại Khách 

sạn Helen 

Ngọc Giang 

Tiếp đoàn kiểm tra về công tác Trợ 

giúp pháp lý
5
 

Thành viên 

HĐPHLN 

14h – tại Phòng 

họp số 1 

Thứ Năm 

(27/02/2020) 

Dự họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 

của lực lượng tự vệ năm 2019 và 

phương hướng năm 2020 

PGĐ Dân 

08h - tại Hội 

trường Phòng 

Tham mưu,  

BCHQS tỉnh 

Thứ Sáu 

(28/02/2020) 

Hội nghị phát động phong trào thi 

đua Phòng Tư pháp cấp huyện năm 

2020
6
 

BGĐ Sở + Trưởng 

phòng chuyên 

môn thuộc Sở + 

Phòng Tư pháp 

huyện, thị xã, 

thành phố 

08h – tại 

Phòng họp số 1 

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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