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 (Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021) 

 

                                                
1
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 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  18 tháng 01 năm 2021 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ Hai 

(18/01/2021) 

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn 

Lao động tỉnh lần thứ IX (mở rộng), 

khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 

Giám đốc + 

Chủ tịch Công 

đoàn  

07h30 – tại Hội 

trường  Liên 

đoàn Lao động 

tỉnh 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc 

+ Chánh Văn 

phòng 

13h30 – tại 

Phòng họp số 2 

Dự họp để tháo gỡ vướng mắc đối với 

văn bản hướng dẫn thực hiện hợp đồng 

lao động trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập
2
 

Giám đốc + 

Trưởng phòng 

XDKT&TDT

HPL 

15h – tại Phòng 

họp Sở Nội vụ 

Thứ Ba 

(19/01/2021) 

Dự họp thẩm định Phương án giá đất cụ 

thể để tính tiền sử dụng đất Dự án Khu 

đô thị Golden City An Giang thuộc Khu 

liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội 

chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ 

Hòa 

Giám đốc 

08h – tại 

Phòng họp Sở 

Tài chính 

Dự Hội nghị trực tuyến về công tác 

thanh niên và đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức trẻ 

PGĐ Lập 

08h – tại 

Phòng họp số 1 

– Văn phòng 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 



2 

 

                                                
3
 Phòng BTTP chuẩn bị nội dung. 

4
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

5
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

6
 Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung. 

7
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

8
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

9
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp 

nhiệm kỳ 2020 – 2025
3
 

Đại diện Đảng 

ủy Sở + Ban 

Giám đốc + 

Chủ tịch Công 

đoàn + Hội 

viên Chi hội 

14h – tại 

Phòng họp số 1 

Thứ Tư 

(20/01/2021) 

Dự Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp 

luật và tham gia giải quyết các vấn đề 

xã hội có liên quan đến phụ nữ”
4
 

PGĐ Lập 

07h30 – tại Hội 

trường Hội 

Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 

Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn thành phố Châu 

Đốc
5
 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường UBND  

thành phố 

Thứ Năm 

(21/01/2021) 

Đối thoại với người tố cáo liên quan 

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An 

Giang
6
 

Giám đốc + 

Chánh Thanh 

tra Sở + Đại 

diện cá nhân, 

tổ chức có liên 

quan 

08h – tại 

Phòng họp số 1 

Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn huyện Châu 

Thành
7
 

PGĐ Lập 

08h – tại Hội 

trường UBND 

huyện 

Thứ Sáu 

(22/01/2021) 

Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn thành phố Long 

Xuyên
8
 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường UBND  

thành phố 

Dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 

năm 2021 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
9
 

PGĐ Lập 

08h – tại Hội 

trường UBND 

huyện 



3 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 

(23/01/2021) 

Dự Đại hội bất thường Hội Công chứng 

viên tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 – 

2025 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường Sở Tư 

pháp 

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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