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

4
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung 

5
 Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung 

6
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành 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: 24/TB-STP  An Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2023 

Ngày Nội dung công việc Thực hiện 
Thời gian, 

địa điểm 

Thứ hai 

(13/3/2023) 

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 8 

khóa XI
1
 

Giám đốc 

07h30 – tại Hội 

trường Văn 

phòng Tỉnh ủy 

Dự Họp thống nhất nội dung dự 

thảo Nghị quyết quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước thuộc 

nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 

một số nội dung thành phần 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới GĐ 2021 

- 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
2
 

PGĐ Ngọc 

08h – tại Phòng 

họp Sở 

NN&PTNT 

Dự họp về việc xây dựng dự thảo 

Quy định quản lý nuôi chim yến
3
 

PGĐ Lập 
09h – Phòng họp 

Sở NN&PTNT 

Họp HĐTĐKT
4
 HĐTĐKT Sở 

14h – tại Phòng 

họp số 2 

Họp báo Ban Giám đốc
5
 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn phòng 

Sở  

Sau họp 

HĐTĐKT 

Dự họp trao đổi các nội dung liên 

quan đến việc thực hiện thủ tục 

đầu tư, lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu tư vấn (bổ sung) của Dự án 

thành phần 1 thuộc dự án đầu tư 

xây dựng đường bộ cao tốc Châu 

Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai 

đoạn 1
6
 

Đại diện Lãnh 

đạo Sở 

15h30 – tại Phòng 

họp Sở KH&ĐT 
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7
 Phòng Phổ biến, giáo dục  pháp luật chuẩn bị nội dung 

8
 Phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật chuẩn bị nội dung 

Thứ ba 

(14/3/2023) 

Làm việc với Thanh Tra Sở 

Ban Giám đốc + 

Chánh Văn phòng 

Sở + Thanh tra 

Sở 

08h – tại Phòng 

họp số 1 

Làm việc với Ban Chủ nhiệm 

Đoàn Luật sư 
PGĐ Lập 

14h – tại Phòng 

họp số 1 

Họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày 

thành lập Trung tâm nuôi dưỡng 

người già và trẻ em mồ côi Châu 

Đốc (14/3/1998-14/3/2023) 

PGĐ Dân 
16h30 – tại TP. 

Châu Đốc 

Thứ tư 

(15/3/2023) 

Hội nghị triển khai các văn bản 

quy phạm pháp luật cho đội ngũ 

báo cáo viên, tuyên truyền viên 

pháp luật trong hệ thống công 

đoàn (đợt I/2023)
7
 

Giám đốc + PGĐ 

Ngọc 

Cả ngày – tại 

LĐLĐ tỉnh 

  Thứ năm 

(16/3/2023) 

Dự họp trao đổi, xác định giá trị tài 

sản trên khu đất tại xã Lương An 

Trà, huyện Tri Tôn của Công ty 

TNHH Giống – Chăn nuôi Việt 

Thắng
8
 

PGĐ Lập 
08h – tại Phòng 

họp Sở Tài chính 

Dự họp Ban Văn hóa – Xã hội 

HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021-2026 

Giám đốc 

08h – tại Phòng 

họp Đoàn 

ĐBQH&HĐND 

tỉnh 

Sinh hoạt Ngày pháp luật 

Toàn thể công 

chức, viên chức 

và người lao động 

08h – tại Phòng 

họp số 1 
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9
 Văn phòng phối hợp Phòng Phổ biến, giáo dục  pháp luật chuẩn bị nội dung 

Thứ sáu 

(17/3/2023) 

Dự Hội nghị triển khai công tác trẻ 

em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ 

phụ nữ năm 2023
9
 

Giám đốc 

08h – tại Hội 

trường Sở 

LĐTB&XH 

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 Khánh Dân 
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