
 

THÔNG BÁO 
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 (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022) 

 

                                                
1
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

4
 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 

  

Số: 18/TB-STP             An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ hai 

(28/3/2022) 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn 

phòng 

08h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp cán bộ chủ chốt về công tác tổ 

chức cán bộ
2
 

Ban Giám đốc 

Sở + Chủ tịch 

Công đoàn + Bí 

thư Chi đoàn + 

Trưởng, phó 

phòng đơn vị 

thuộc Sở 

14h – tại Phòng 

họp số 1 

Thứ ba 

(29/3/2022) 

Dự  Hội nghị triển khai các văn bản 

quy phạm pháp luật cho đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

(đợt I/2022)
3
 

Giám đốc + 

PGĐ Ngọc 

07h30 – tại Hội 

trường Liên 

đoàn lao động 

tỉnh  

Dự  Hội nghị triển khai các văn bản 

quy phạm pháp luật cho đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

(đợt I/2022)
4
 

Giám đốc + 

PGĐ Ngọc 

13h30 – tại Hội 

trường  Liên 

đoàn lao động 

tỉnh 



2 

 

 

 

 

                                                
5
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

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

7
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

8
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

9
 Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chuẩn bị nội dung. 

Thứ tư 

(30/3/2022) 

Dự  họp trao đổi việc hành nghề 

thừa phát lại của ông Bùi Hữu 

Phong
5
 

PGĐ Dân 
09h – tại Phòng 

họp số 1 

Dự  Hội nghị Tổng kết Dự án Quản 

trị quyền trẻ em - Trẻ em và thanh 

thiếu niên LGBT tại An Giang tiếp 

cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã 

hội 

PGĐ Lập 

08h30 – tại Hội 

trường khách 

sạn Đông 

Xuyên 

Dự  Hội nghị triển khai các văn bản 

quy phạm pháp luật cho đội ngũ báo 

cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 

(đợt I/2022)
6
 

Giám đốc + 

PGĐ Ngọc 

07h30 – tại Hội 

trường  Liên 

đoàn lao động 

tỉnh   

Dự họp thẩm định Phương án giá đất 

để tính tiền bồi thường thực hiện Dự 

án đầu tư xây dựng Công trình Trạm 

110kv KCN Hòa Bình và đường dây 

đấu nối, huyện Chợ Mới
7
 

Giám đốc 

14h – tại phòng 

họp Sở Tài 

chính 

  Thứ năm 

(31/3/2022) 

Dự  Hội thảo tham vấn dự thảo Báo 

cáo rà soát, đánh giá tổ chức, hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập ngành Tư pháp
 8
 

PGĐ Ngọc + 

Chánh Văn 

phòng 

Cả ngày – tại 

Phòng họp số 1 

Sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 3
9
 

Toàn thể công 

chức, viên chức 

và người lao 

động 

07h30 – tại Hội 

trường Sở Tư 

pháp 

Thứ sáu 

(01/4/2022) 
Làm việc bình thường   

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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