
 

THÔNG BÁO 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022) 

 

* Ghi chú:  

1. Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp tiến hành thanh tra thực tế theo nội dung thanh tra tại 

Văn phòng công chứng Cao Thị Hồng Cúc từ ngày 18/4 - 20/4/2022. 

                                                
1
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

4
 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 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: 28/TB-STP  An Giang, ngày  15 tháng 4 năm 2022 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ hai 

(18/4/2022) 

Dự Hội nghị trực tuyến giao ban 

công tác tư pháp khu vực Phía Nam
1
 

Giám đốc + 

Trưởng các 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

14h – tại Cục 

Thi hành án 

dân sự 

Thứ ba 

(19/4/2022) 

Dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật
2
 

Giám đốc 

07h30 – tại Hội 

trường Sở Tư 

pháp 

Thứ tư 

(20/4/2022) 

Dự Hội nghị lấy ý kiến dự án Luật 

Cảnh sát cơ động
3
 

PGĐ Dân 

14h – tại Hội 

trường Văn 

phòng Đoàn 

Đại biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh 

  Thứ năm 

(21/4/2022) 
Làm việc bình thường   

Thứ sáu 

(22/4/2022) 

Dự  Hội nghị tổng kết tình hình thực 

hiện Thông tư liên tịch  

số 10/2018/TTLT/BTP-BCA-BQP-

BTC-VKSNDTC-TANDTC năm 

2021
4
 

PGĐ Dân 

07h30 – tại Hội 

trường Sở Tư 

pháp 



2 

 

2. Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp tiến hành thanh tra thực tế theo nội dung thanh tra tại 

Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Quốc từ ngày 21/4 - 22/4/2022. 

3. Phó Giám đốc Trần Công Lập tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021 từ ngày 19/4 – 

29/4/2022/. 

 

 

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  

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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