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1
 Đ/c Tú Anh chuẩn bị nội dung.  

2
 Phòng Hành chính tư  pháp chuẩn bị nội dung.  

3
 Đ/c Hương, đ/c Hạnh phối hợp chuẩn bị nội dung.  

4
 Phòng XDKT&TDTHPL 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  09 tháng 3 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(09/3/2020) 
Họp giao ban Tháng 02/2020

1
 

Ban Giám đốc + 

Trưởng, phó 

phòng đơn vị 

thuộc Sở 

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Thứ Ba 

(10/3/2020) 

Hội nghị triển khai Thông tư số 

07/2019/TT-BTP và bồi dưỡng 

nghiệp vụ về đăng ký thế chấp quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
2
 

PGĐ Dân 

07h30 – tại Hội 

trường Sở Tư 

pháp 

Họp kiểm tra hiện trạng các cơ sở 

nhà, đất thuộc Sở hữu nhà nước của 

Sở Tư pháp
3
 

Giám đốc 
08h – tại Phòng 

họp Số 2 

Họp lấy ý kiến hoàn chỉnh dự thảo 

Quyết định sửa đổi một số điều của 

Quy định về quản lý nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh An Giang theo 

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh
4
 

PGĐ Lập 

08h – tại Phòng 

họp Sở Nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 



2 

 

Ghi chú: 

1. Phòng Bổ trợ tư pháp dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giám định tư pháp vào lúc 08h ngày 10/3/2020 tại Phòng họp 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

2. Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật dự Hội nghị lấy ý kiến 

đóng góp dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án vào lúc 14h ngày 10/3/2020 tại 

Phòng họp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

3. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tiến hành kiểm tra việc xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận từ ngày 10-12/3/2020 tại UBND: TT. Chợ Mới, xã Tấn Mỹ, xã Châu 

Lăng. 

                                                
5
 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chuẩn bị nội dung.  

Dự họp xử lý nợ tiền bán đấu gúa 47 

ha cây tràm tại khu vực rừng tràm Ô 

Lâm, xã Lương An Trà, huyện Tri 

Tôn
5
 

PGĐ Lập + Giám 

đốc Trung tâm 

dịch vụ đấu giá tài 

sản 

14h – tại Phòng 

họp Trung tâm 

phát triển qũy 

đất 

Thứ Tư 

(11/3/2020) 

Dự Hội nghị báo cáo viên Trung 

ương tháng 3/2020 
Giám đốc 

07h45 – tại Hội 

trường Văn 

phòng Tỉnh ủy 

Thứ Năm 

(12/3/2020) 

Dự Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 
Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Hội trường 

VP.UBND tỉnh 

Dự Hội nghị điển hình tiên tiến 

ngành Kiếm sát An Giang lần thứ 

IV, năm 2020 

PGĐ Dân 

13h30 – tại Hội 

trường Viện 

kiểm sát nhân 

dân tỉnh 

Thứ Sáu 

(13/3/2020) 
Làm việc bình thường   
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4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật dự họp về phối hợp thực hiện Kế hoạch công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 vào chiều ngày 10/3/2020 tại Phòng họp – Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội /. 

 

 

 

 

 

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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