
 

THÔNG BÁO 
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 (Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022) 

 

                                                
1
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Văn phòng Sở 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 

  

Số: 12/TB-STP             An Giang, ngày  18 tháng 02 năm 2022 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ hai 

(21/02/2022) 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc 

+ Chánh Văn 

phòng 

08h – tại 

Phòng họp số 

2 

Tiến hành kiểm tra, sát hạch tiếp 

nhận vào công chức Sở Tư pháp
2
 

Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch 

15h – tại 

Phòng họp số 

1 

Thứ ba 

(22/02/2022) 

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 

việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở và Dân vận trong các cơ quan nhà 

nước năm 2021, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường UBND 

tỉnh 

Dự họp lấy ý kiến xây dựng kế 

hoạch phối hợp giữa các ngành về 

công tác Trẻ em và Bình đẳng giới 

năm 2022 

PGĐ Ngọc 

 

09h – tại Sở 

Lao động, 

thương binh 

và xã hội 

Dự Lễ công bố và trao Quyết định 

của UBND tỉnh công nhận cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn 

“An toàn về an ninh, trật tự” năm 

2021 

PGĐ Lập 

08h – tại Hội 

trường Trung 

tâm Giáo dục 

Thường 

xuyên 

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề 

“Việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 

01/7/2021”  

PGĐ Lập 

13h30 – tại 

UBND huyện 

Châu phú 



2 

 

 

 

 

Thứ tư 

(23/02/2022) 

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề 

“Việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 

01/7/2021”  

PGĐ Lập 

13h30 – tại 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

  Thứ năm 

(24/02/2022) 

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề 

“Việc thực hiện pháp luật về tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 

01/7/2021”  

PGĐ Lập 

07h30 – tại 

UBND huyện 

Chợ Mới 

Thứ sáu 

(25/02/2022) 
Tiếp công dân 

Đại diện Lãnh 

đạo Sở 

Cả ngày – tại 

Phòng Tiếp 

công dân 

Nơi nhận:                                                                                       
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính – Tỉnh ủy;  

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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