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      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         
 

 

          Kính gửi:  

                            - Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

                            - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.  

 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai nhận được Công văn số 

4533/CTHADS, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự thành 

phố Hồ Chí Minh về việc thi hành Quyết định tuyên bố phá sản ALCII. 

Để phối hợp thực hiện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai yêu cầu 

trưởng các phòng Chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án 

dân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn trên, 

đồng thời chủ động phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí 

Minh khi có việc thi hành án phát sinh.   

Gửi kèm theo Công văn số: 4533/CTHADS, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 
- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục THADS TP Hồ Chí Minh (để biết); 

- Trang thông tin điện tử (để đ/t); 

- Lưu VT, NV. 

                  KT.CỤC TRƯỞNG 

         PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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