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1
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 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  27 tháng 7 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(27/7/2020) 

Dự Lễ Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

An Giang nhân dịp kỷ niệm 73 năm 

ngày thương binh, liệt sĩ 

PGĐ Lập 

06h30 – tại 

Nghĩa trang 

Liệt sĩ tỉnh 

Tiếp công dân
1
 

Đại diện Ban 

Giám đốc 

07h – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Họp báo Ban Giám đốc
2
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn 

phòng 

09h30 – tại 

Phòng họp số 

2 

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025  

Bí thư, Phó Bí 

thư Đảng ủy + 

Đ/c Dân 

13h30 – tại 

Hội trường 

tỉnh 

Thứ Ba 

(28/7/2020) 

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025  

Bí thư, Phó Bí 

thư Đảng ủy + 

Đ/c Dân 

Cả ngày – tại  

Hội trường 

tỉnh 

Thứ Tư 

(29/7/2020) 

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025  

Bí thư, Phó Bí 

thư Đảng ủy + 

Đ/c Dân 

Cả ngày – tại  

Hội trường 

tỉnh 

Dự Hội nghị tập huấn văn bản quy 

phạm pháp luật mới
3
 

PGĐ Lập 

07h30 – tại 

Hội trường 

LĐLĐ tỉnh 



2 

 

                                                
4
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

5
 Đ/c Tú Anh chuẩn bị nội dung. 

6
 Đ/c Tú Anh chuẩn bị nội dung. 

7
 Thanh tra chuẩn bị nội dung. 

8
 Đ/c Linh chuẩn bị nội dung. 

Thứ Năm 

(30/7/2020) 

Dự Khai mạc lớp bồi dưỡng tăng 

cường năng lực cho cơ quan, tổ chức 

thực hiện chức năng và người thực 

hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp năm 2020
4
 

Giám đốc 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng – 

Thanh tra định kỳ tháng 7
5
 

Đ/c Sơn 

08h15 – tại 

Phòng họp số 

2 

Họp Chi bộ Văn phòng – Thanh tra 

định kỳ tháng 7
6
 

Đ/c Sơn 

08h30 – tại 

Phòng họp số 

2 

Họp và làm việc với toàn thể công 

chức Thanh tra Sở
7
 

Đ/c Sơn + Thanh 

tra Sở 

14h – tại 

Phòng họp số 

2 

Họp rà soát hồ sơ công chức, viên 

chức và người lao động
8
 

PGĐ Dân + 

Chánh Văn 

phòng Sở + 

Công chức phụ 

trách tổ chức cán 

bộ 

14h – tại 

Phòng họp số 

1 



3 

 

 

 

 

 

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

10
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

11
 Đ/c Linh chuẩn bị nội dung. 

Thứ Sáu 

(31/7/2020) 

Họp Hội đồng tư vấn thẩm định văn 

bản QPPL
9
 

Giám đốc 
08h – Phòng 

họp số 1 

Dự Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật về hòa giải thương 

mại; trọng tài thương mại; quản tài 

viên và hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản trên địa bàn tỉnh 2020
10

 

PGĐ Dân 
07h30 – tại 

Hội trường Sở 

Dự tiếp Đoàn Kiểm tra việc thực 

hiện pháp luật, chính sách về thanh 

niên của Ủy ban quốc gia về thanh 

niên
11

 

Giám đốc 

Từ 14h –17h 

(Địa điểm cụ 

thể SNV sẽ 

thông tin sau) 

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 Khánh Dân 
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