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1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng Bổ trợ tư pháp 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 Bổ trợ 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 22 tháng 6 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(22/6/2020) 

Họp cán bộ chủ chốt đánh giá công 

tác tư pháp 6 tháng đầu năm
1
 

Ban Giám đốc + 

Trưởng, Phó các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

07h30 – tại 

Phòng họp số 

1 

Họp về việc phối hợp trong công 

tác quản lý nhà nước đối với Luật 

sư và tổ chức hành nghề luật sư
2
 

PGĐ Lập 

14h – tại 

Phòng họp số 

2 

Thứ Ba 

(23/6/2020) 

Dự Hội nghị tập huấn về chuyên 

môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý 

đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế cho Luật sư trên địa bàn 

tỉnh An Giang năm 2020
3
 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Dự buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh 

đạo tỉnh với công nhân lao động 

trên địa bàn tỉnh An Giang năm 

2020
4 

PGĐ Dân 

08h00 – tại 

Hội trường 

LĐLĐ tỉnh 

Thứ Tư 

(24/6/2020) 

Dự Tọa đàm lấy ý kiến đối với 

chính sách phát triển nghề công 

chứng (dự thảo Nghị quyết của 

Chính phủ về chính sách phát triển 

nghề công chứng)
5
 

Giám đốc 

Cả ngày – tại 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 



2 

 

 

 

 

                                                
6
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

7
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

Tham gia Đoàn tiếp và làm việc 

với Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương  

PGĐ Lập 

08h00 – tại 

Văn phòng 

Tỉnh ủy An 

Giang  

Thứ Năm 

(25/6/2020) 
Tiếp công dân

6
 Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Thứ Sáu 

(26/6/2020) 

Dự Hội nghị triển khai Nghị định 

số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động thừa phát lại
7
 

PGĐ Dân 
Cả ngày – tại 

Hội trường Sở 

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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