
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH LAI CHÂU 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số          /CTHADS-TCCB 

V/v thực hiện niêm yết công khai Thông báo 

tuyển dụng năm 2021 

Lai Châu, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

 
 

              Kính gửi:    

                               - Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

                               - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 4119/TCTHADS-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2021 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển 

công chức năm 2021, để việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 đạt hiệu 

quả, đúng quy định, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lai Châu đề nghị Trưởng 

các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành 

phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chi cục THADS các huyện, thành phố trực thuộc thực hiện niêm yết Thông 

báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan THADS năm 

2021 tại trụ sở làm việc của đơn vị. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng thực hiện đăng Thông báo 

tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc của Cục THADS. 

3. Thời gian niêm yết từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 07/01/2022. 

(Gửi kèm theo Thông báo số 364/TB-TCTHADS về việc tuyển dụng công chức 

Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021) 

Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, TCCB. 

CỤC TRƯỞNG 

               

 

 

 

 

 Trần Công Hướng 
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