
  

THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu Người phát ngôn của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp 

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/112008 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư 

pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp giới thiệu ông Bùi Văn Tấn, Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0913740559, email: 

tanbv.dtp@moj.gov.vn thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp trân trọng thông báo đến các cơ 

quan, ban, ngành và các cơ quan báo chí để tiện liên hệ công tác./.  

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG 
- Tổng cục THADS; 

- Ủy ban nhân dân Tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin & Truyền thông; 

- Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Tháp; 

- Báo Đồng Tháp; 

- Trang thông tin điện tử Cục; 

- Lưu VT. 
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

Số: 58  /TB-CTHADS 
 

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 01 năm 2018 
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