
  

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI 
 

Số: 413/ CTHADS-VP 
V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến. 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        Lào Cai, ngày 21 tháng 5 năm 2019 

                                      

  
Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; 
- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. 
 

Căn cứ Giấy triệu tập số 87/GTT-TCTHADS ngày 17/5/2019 của Tổng cục 
Thi hành án dân sự về việc tham dự Hội nghị trực tuyến, Cục Thi hàn án dân sự 
tỉnh Lào Cai triệu tập thành phần tham dự Hội nghị cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự; Lãnh 
đạo các phòng chuyên môn; Trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc Cục; các đồng 
chí kế toán và công chức làm công tác tổ chức cán bộ. 

- Chi cục Thi hành án dân sự: Chi cục trưởng; công chức làm công tác kế 
toán các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. 

2. Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ 00’ đến 12 giờ 00’, ngày 24/5/2019, 
(thứ Sáu) tại phòng họp số 1 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. 

3. Nội dung: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT- BTP ngày 
11/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, 
tham nhũng trong thi hành án dân sự. 

4. Hình thức: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa 
phương tiện. 

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Thừa lệnh Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
Lào Cai thông báo các thành phần được triệu tập tham dự Hội nghị đầy đủ, 
nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.  
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để /hiện); 
- Lãnh đạo Cục (để b/cáo); 
- Quản trị mạng (để đ/tải); 
- Lưu: VT; TH. 
 

 

 

TL.CỤC TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

 


		2019-05-21T11:07:10+0700
	Việt Nam
	Phạm Thị Thiên Hương<huongptt.lci@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-05-21T11:25:06+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai<laocai@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




