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1
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung. 

2
 Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung. 

3
 Phòng Bổ trợ tư pháp 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: 41/TB-STP  An Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2022 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ hai 

(30/5/2022) 

Dự họp Hội đồng thẩm định, rà soát 

về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, 

thủ tục, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ, công chức, viên 

chức 

Giám đốc 

09h tại Phòng 

khách 02 – 

VP.UBND tỉnh 

Làm việc với Tổ xác minh của 

Thanh tra tỉnh 

PGĐ Lập + 

Chánh Văn 

phòng + Công 

chức tham mưu 

công tác kê 

khai tài sản 

08h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp báo Ban Giám đốc
1
 

Ban Giám đốc 

Sở + Chánh 

Văn phòng 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
2
 BCH Đảng bộ 

15h – tại Phòng 

họp số 1 

Thứ ba 

(31/5/2022) 

Dự Hội thảo nghiên cứu, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về luật sư và 

hành nghề luật sư
3
 

PGĐ Lập 

08h – tại Nhà 

khách Quốc Hội, 

TP. Hồ Chí Minh 

Dự hợp luyện diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện Châu Phú năm 

2022 

Giám đốc 
03 ngày – tại 

huyện Châu Phú 



2 

 

 

 

                                                
4
 Phòng Xây dựng và kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

5
 Phòng Xây dựng và kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

6
 Phòng Xây dựng và kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung. 

7
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

8
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

Thứ tư 

(01/6/2022) 

Dự họp thảo luận thống nhất Đề án 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

An Giang đến năm 2025
4
 

Đại diện Lãnh 

đạo Sở 

14h – tại Phòng 

họp Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Họp thẩm định Phương án giá đất để 

tính tiền bồi thường thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp 

đường tỉnh 949, huyện Tịnh Biên
5
 

Giám đốc 
14h – tại phòng 

họp Sở Tài chính 

Họp thẩm định Phương án giá đất để 

tính tiền bồi thường thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng công trình Đường 

kênh Long Điền A-B, đoạn thị trấn 

Chợ Mới, huyện Chợ Mới
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Giám đốc 
15h – tại phòng 

họp Sở Tài chính 

Họp thẩm định Phương án giá đất để 

tính tiền bồi thường thực hiện  

dự án mở rộng cụm công nghiệp tiểu 

thủ công nghiệp Tân Trung (giai 

đoạn 2) xã Tân Trung, huyện Phú 

Tân 

Giám đốc 
15h30 – tại phòng 

họp Sở Tài chính 

  Thứ năm 

(02/6/2022) 

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 

động luật sư năm 2022 đối với Văn 

phòng luật sư Thái Bình
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PGĐ Lập 
08h – tại huyện 

Châu Thành 

Thứ sáu 

(03/6/2022) 

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 

động luật sư năm 2022 đối với Công 

ty TNHH MTV TNH và Cộng sự
8
 

PGĐ Lập 
08h – tại TP. 

Long Xuyên 

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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