
  

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

Số: 753/ CTHADS-VP 
V/v triệu tập họp giao ban công tác                

thi hành án dân sự, hành chính 
 
 

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

 
        Lào Cai, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

                                      

 

Kính gửi: 
 

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục. 
 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào 
Cai thông báo và triệu tập họp giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính cụ 
thể như sau: 

1. Thành phần:  

Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn và Bí thư Chi đoàn thanh 
niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

2. Nội dung: 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành 
chính tháng 6 năm 2019. 

- Triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính tháng 7 
năm 2019. 

3. Thời gian, địa điểm: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14h00’’, ngày 11/7/2019 
(thứ Năm) tại phòng họp số 1 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. 

4. 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 đầy đủ, nghiêm túc, 
đúng thời gian quy định./.  
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo); 
- Quản trị mạng (để đăng tải); 
- Lưu: VT, TH. 
 

 
 

TL.CỤC TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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