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1
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

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

3
 Thanh tra Sở 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 06 tháng 7 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(06/7/2020) 

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 Giám đốc 

Cả ngày – tại 

Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp 

vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020
1
 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

H p   n  ề việc cho chủ trương hợp 

tác đầu tư giữa Trung tâm Công nghệ 

sinh h c tỉnh với Công ty TNHH đầu 

tư    phát triển Minh Hòa
2
 

PGĐ Dân 

14h – tại 

Phòng h p số 

4, VP UBND 

tỉnh 

Tiếp Công dân
3
 

Đại diện Ban 

Giám đốc Sở 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Thứ Ba 

(07/7/2020) 

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp 

vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020
4
 

Giám đốc 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Dự Hội thảo đánh giá 10 năm thực 

hiện Chiến lược phát triển nghề luật 

sư    Đề án phát triển đội ngũ luật sư 

phục  ụ hội nhập kinh tế quốc tế đến 

năm 2020
5
  

PGĐ Lập 

Cả ng y – tại 

th nh phố Hồ 

Chí Minh 

Thứ Tư 

(08/7/2020) 

Dự Lễ Khánh th nh công trình Khu 

h nh chính th nh phố Long Xuyên 
Giám đốc 

08h – tại Khu 

Hành chính 

th nh phố 

Long Xuyên 



2 

 

 

 

 

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

7
 Đ/c Linh chuẩn bị nội dung. 

8
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

9
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

10
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

Dự Hội nghị sơ kết Phong tr o 

“To n dân đo n kết xây dựng đời 

sống  ăn hóa” giai đoạn 2015 – 2019 

PGĐ Dân 

07h30 – tại 

Hội trường 

Câu lạc  ộ 

Hưu trí 

Tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp 

vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020
6
 

PGĐ Lập 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

H p Hội đồng Thi đua, khen thưởng 

Sở về việc xét Kỉ niệm chương  ì sự 

nghiệp tư pháp (Lần 2)
7
  

Thành viên Hội 

đồng  

14h – tại 

Phòng h p số 

2 

H p Báo Ban Giám đốc
8
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn 

phòng 

Sau h p Hội 

đồng 

Thứ Năm 

(09/7/2020) 

Tham dự kỳ h p thứ 15 Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021
9
 

Giám đốc 

Cả ng y – tại 

Hội trường 

UBND tỉnh 

Thứ Sáu 

(10/7/2020) 

Tham dự kỳ h p thứ 15 Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021
10

 

Giám đốc 

Cả ng y – tại 

Hội trường 

UBND tỉnh 

Nơi nhận:                                                                                       
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính – Tỉnh ủy;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các 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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