
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp 

 thông tin cho báo chí 

 

Thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ 

Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự  (Ban hành kèm theo Quyết định số 

1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Cục Thi hành án 

dân sự  tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo đến các cơ quan lãnh đạo, quản lý 

nhà nước về báo chí; Các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về 

thông tin của Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong hệ 

thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau 

1. Họ và tên: Đỗ Xuân Hợi; 

2. Chức vụ: Cục trưởng; 

3. Cơ quan: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn; 

4. Điện thoại: 0253.870399; Fax: 0253.871957;  

5. Địa chỉ Email: langson@moj.gov.vn. 

Trong trường hợp Cục trưởng không thể trực tiếp phát ngôn,sẽ ủy 

quyền cho người khác có trách nhiệm thực hiện, Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự sẽ ban hành văn bản ủy quyền. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn thông báo để các cơ quan, đơn 

vị được biết và liên hệ./. 

 
Nơi nhận: 
-Tổng cục THADS (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các phó Cục trưởng; 

- Các cơ quan báo chí (để biết); 

- Trang TTĐT (để đăng tải); 

- Lưu VT, VP. 
 

  

TL.CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

                    

Trịnh Thị Ngọc Bích 

 

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 25/TB - CTHADS   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2017 
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