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GIẤY TRIỆU TẬP 

Dự buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ, Tổng Cục trưởng với Lãnh đạo Cục            

và Lãnh đạo các Phòng thuộc Cục về nhiệm vụ công tác năm 2020 

 

 Thực hiện Giấy triệu tập số 115/GTT-TCTHADS ngày 12/6/2020 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự về dự buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ, Tổng Cục 

trưởng với Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các Phòng thuộc Cục về nhiệm vụ công tác 

năm 2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai triệu tập như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 08h00, ngày 17/6/2020 (thứ Tư). 

2. Hình thức và địa điểm: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực 

tuyến đa phương tiện tại Hội trường số 1, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, 

tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

3. Thành phần:  

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn 

thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

4. Nội dung: 

Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, kịp 

thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế, từ đó tiếp tục đề ra 

phương hướng, giải pháp đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao trong năm 2020. 

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

Thừa lệnh Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục thông báo, đề nghị các thành 

phần được triệu tập tham dự đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định./.  
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo); 

- Trưởng phòng CM (để t/hiện) 

- Quản trị mạng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TH. 

 

 
 

TL.CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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