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1
 Phòng Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

4
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

5
 Phòng Hành chính tư pháp 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  15 tháng 6 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(15/6/2020) 

Dự Khai giảng lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ hộ tịch năm 2020
1
 

Đại diện Ban 

Giám đốc 

07h30 - tại 

Hội trường Sở 

Tham dự kỳ họp thứ 14 (bất 

thường) Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021
2
 

Giám đốc 

09h - tại Hội 

trường Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Họp tr   đổi  th ng tin t nh h nh tổ 

chức  à h ạt động đấu giá tài  ản 

 à  iệc    dụng  ổng th ng tin 

điện t   uốc gi     Đấu giá tài  ản
3
 

PGĐ Lập 

14h - tại 

Phòng họp số 

1 

Thứ Ba 

(16/6/2020) 

Dự Hội thả  phân tích  đánh giá kết 

quả chỉ số P I năm 2019  à đối 

thoại doanh nghiệp 06 tháng đầu 

năm 2020 

Giám đốc 

07h30 - tại 

Hội trường Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

Tham dự Hội thảo Luật Hoà giải ở 

cơ  ở
4
 

PGĐ Lập 

Cả ngày - tại 

thành phố Hà 

Nội 

Thứ Tư 

(17/6/2020) 

Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

hộ tịch năm 2020
5
 

Giám đốc 
Cả ngày  tại 

Hội trường Sở 



2 

 

 

 

 

                                                
6
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

7
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

Tham dự Hội thảo Luật Hoà giải ở 

cơ  ở
6
 

PGĐ Lập 

Cả ngày - tại 

thành phố Hà 

Nội 

Thứ Năm 

(18/6/2020) 

Họp Chi bộ Văn phòng - Thanh tra Đ/c Sơn 

10h - tại 

phòng họp số 

1 

Công bố Quyết định thanh tra việc 

thực hiện các  uy định pháp luật 

chuyên ngành thuộc thẩm quy n 

quản lý nhà nước của Sở Tư pháp 

tr ng lĩnh  ực giao dịch bả  đảm
7
 

Đại diện Ban 

Giám đốc + 

Đ àn Th nh tr   

14h - tại 

Phòng họp số 

1 

Thứ Sáu 

(19/6/2020) 

Dự Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ hộ tịch năm 2020 
B n Giám đốc 

14h - tại Hội 

trường Sở 

Nơi nhận:                                                                                       
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính – Tỉnh ủy;  

- B n Giám đốc Sở; 

-  ác Phòng  đơn  ị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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