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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 Hành chính tư pháp chuẩn bị nội dung. 

4
 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: 43/TB-STP  An Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2022 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ hai 

(06/6/2022) 

Làm việc với Chánh Thanh tra Sở 

Tư pháp 

Ban Giám đốc + 

Chánh Thanh tra 

Sở 

07h30 – tại 

Phòng họp số 1 

Họp giao ban tháng 5
1
 

Ban Giám đốc Sở 

+ Chánh Văn 

phòng + Trưởng 

phòng, đơn vị 

thuộc Sở 

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Dự họp thẩm định Phương án giá đất 

cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất Dự án Khu đô thị Bắc Long 

Xuyên, phường Bình Đức, thành phố 

Long Xuyên
2
 

Giám đốc 

14h – tại phòng 

họp Sở Tài 

chính 

Làm việc với Bưu điện tỉnh và 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 

về việc phối hợp xử lý những bất 

cập liên quan đến việc thu phí cấp 

phiếu lý lịch tư pháp
3
 

PGĐ Lập + Phòng 

HCTP 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Tiếp công dân 
Đại diện Lãnh đạo 

Sở 

Cả ngày – tại 

Phòng tiếp công 

dân 

Thứ ba 

(07/6/2022) 

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 

động luật sư năm 2022 đối với Văn 

phòng luật sư Phương Tùng
4
 

PGĐ Lập 
08h – tại huyện 

Thoại Sơn 



2 

 

                                                
5
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

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

7
 Phòng Phổ biến, giáo dục và pháp luật chuẩn bị nội dung. 

8
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

9
 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 

Thứ tư 

(08/6/2022) 

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 

động luật sư năm 2022 đối với Văn 

phòng luật sư Phan Thanh Thế
5
 

PGĐ Lập 
08h – tại huyện 

Thoại Sơn 

Dự Hội nghị tọa đàm xây dựng Luật 

phòng thủ dân sự
6
 

Giám đốc 

07h30 – tại Hội 

trường Bộ Chỉ 

huy Quân sự 

Sinh hoạt Ngày pháp luật
7
 

Toàn thể công 

chức, viên chức và 

người lao động 

08h – tại Hội 

trường Sở Tư 

pháp 

  Thứ năm 

(09/6/2022) 

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 

động luật sư năm 2022 đối với Công 

ty TNHH MTV Tấn Thành
8
 

PGĐ Lập 
08h – tại TP. 

Long Xuyên 

Dự họp  hướng dẫn việc xác nhận 

đối tượng trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp và xử lý khó khăn vướng 

mắc trong đăng ký đất đai
9
 

PGĐ Ngọc 
09h – tại Phòng 

họp số 1 



3 

 

 

 

 

                                                
10

 Phòng Bổ trợ tư pháp chuẩn bị nội dung. 
11

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

Thứ sáu 

(10/6/2022) 

Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt 

động luật sư năm 2022 đối với Công 

ty TNHH MTV Phước Hưng
10

 

PGĐ Lập 
08h – tại huyện 

Chợ Mới 

Dự hội nghị biểu dương những 

người yêu trẻ và tuyên dương trẻ em 

khuyết tật vươn lên trong cuộc sống 

cấp tỉnh năm 2022 

PGĐ Dân 

07h30 – tại Hội 

trường Nhà 

Thiếu nhi tỉnh 

An Giang 

Dự Hội nghị tuyên truyền về Bộ 

Luật lao động
11

 
PGĐ Ngọc 

Cả ngày – tại 

huyện Châu 

Thành 

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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