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  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(29/6/2020) 

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

kỳ họp cuối tháng 6/2020 
Giám đốc 

07h30 – tại 

Phòng họp số 

1, VP UBND 

tỉnh 

Dự Họp thẩm tra các Tờ trình, dự 

thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 

15 HĐND tỉnh khóa IX 

PGĐ Lập 

08h – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

tỉnh 

Dự nghe báo cáo kết quả rà soát các 

nội dung liên quan đến phản ánh của 

Công ty TNHH Hiệp phát tại Văn 

bản số 02/ĐKN.HP ngày 29 tháng 02 

năm 2020 

PGĐ Dân 

08h45 – tại 

Phòng họp số 

3, VP UBND 

tỉnh 

Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

Sở về việc xét Kỉ niệm chương vì sự 

nghiệp tư pháp 

Thành viên Hội 

đồng 

14h – tại 

Phòng họp số 

2 

Họp báo Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc  + 

Chánh Văn 

phòng 

Sau họp Hội 

đồng 

Thứ Ba 

(30/6/2020) 

Dự họp Ban Văn hóa – Xã hội thảo 

luận về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

trình tại  kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh 

khóa IX 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường Văn 

phòng HĐND 

tỉnh 

Dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật về giải quyết tranh chấp 

hợp đồng bằng phương thức trọng tài 

thương mại; thực tiễn giải quyết 

tranh chấp các vụ việc tại một số 

trung tâm thương mại 

Đại diện Ban 

Giám đốc 

07h30 – tại 

Hội trường Sở 



2 

 

 

 

 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
 

Ban Chấp hành 

14h – tại 

Phòng họp số 

1 

Thứ Tư 

(01/7/2020) 

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và 

khoáng sản 

Đại diện Ban 

Giám đốc 

07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ 

kết công tác bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông Quý II và phương hướng, 

nhiệm vụ Quý III năm 2020 

Giám đốc 

08h tại Phòng 

họp số 1 – 

VP.UBND 

tỉnh 

Thứ Năm 

(02/7/2020) 

Dự họp trực tuyến kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm 2020 của Chính phủ 
Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Phòng họp số 

1, VP UBND 

tỉnh 

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và 

khoáng sản 

Đại diện Ban 

Giám đốc 

07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Thứ Sáu 

(03/7/2020) 

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và 

khoáng sản 

Đại diện Ban 

Giám đốc 

07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Họp quyết toán gói thầu số 9, 10 dự 

án Hộ tịch 

Giám đốc + Tư 

vấn giám sát + 

Tư vấn quản lý 

dự án  

14h – 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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