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1
 Đ/c Thoa chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng XDKT&TDTHPL chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng XDKT&TDTHPL 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   14 tháng 9 năm 2020 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(14/9/2020) 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc 

+ Chánh Văn 

phòng 

09h – tại 

Phòng họp số 2 

Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Đề 

án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 

PGĐ Lập 

14h – tại 

UBND thành 

phố Long 

Xuyên  

Dự họp xem xét hướng xử lý vi phạm 

hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi 

trường
2
 

PGĐ Dân 

14h – tại 

Phòng họp số 

3, VP UBND 

tỉnh 

Dự họp thống nhất nội dung Tờ trình 

ban hành Nghị quyết về Quy định mức 

hỗ trợ 30% mệnh giá bảo hiểm y tế 

cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 

và người thuộc hộ gia đình nghèo đa 

chiều không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế 

trên địa bàn tỉnh An Giang
3
 

Giám đốc 

14h – tại Hội 

trường Sở Lao 

động, Thương 

binh và Xã hội 

Thứ Ba 

(15/9/2020) 

Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Đề 

án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 

PGĐ Lập 

08h – tại 

UBND huyện 

Châu Phú  



2 

 

                                                
4
 Phòng HCTP chuẩn bị nội dung. 

Dự họp tiếp công dân PGĐ Dân 

Cả ngày – tại 

trụ sở Ban Tiếp 

công dân tỉnh 

Dự Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy 

điện mặt trời Sao Mai giai đoạn II 
Giám đốc 

08h – tại Nhà 

máy nước thiên 

nhiên An Hảo, 

huyện Tịnh 

Biên 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở (mở 

rộng) 
Theo Thư mời 

14h – tại 

Phòng họp số 1 

Thứ Tư 

(16/9/2020) 

Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Đề 

án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 

PGĐ Lập 

08h – tại 

UBND huyện 

Thoại Sơn  

Thứ Năm 

(17/9/2020) 

Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Đề 

án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 

PGĐ Lập 

08h – tại 

UBND huyện 

An Phú  

Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An 

Giang lần thứ VI, giai đoạn 2020 – 

2025 

Giám đốc 
07h30 – tại 

Hội trường tỉnh 

Thứ Sáu 

(18/9/2020) 

Hội nghị triển khai Thông tư số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp
4
  

Giám đốc 
Cả ngày – tại 

Hội trường Sở 

Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện Đề 

án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

năm 2020 

PGĐ Lập 

08h – tại 

UBND huyện 

Phú Tân  



3 

 

 

 

 

                                                
5
 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước chuẩn bị nội dung. 

Họp Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp 

lý Nhà nước
5
 

Đ/c Dân 

08h – tại 

Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý 

Nhà nước 

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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