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GIẤY TRIỆU TẬP 

Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào 

Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 

được giao năm 2020 và triệu tập như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 09/10/2020 (thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường số 2, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, tổ 12, 

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

3. Thành phần:  

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Lãnh đạo Cục; lãnh đạo các Phòng chuyên 

môn và toàn thể công chức, người lao động. 

- Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện: Lãnh đạo Chi cục; Chấp hành 

viên; Thẩm tra viên; Thư ký Thi hành án; Kế toán. 

4. Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 

được giao năm 2020; triển khai một số nhiệm vụ công tác Quý I năm 2021. 

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, đúng thời gian quy định./.  

(Ghi chú: 1. Văn phòng Cục đã gửi báo cáo kết quả công tác năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 cho các đơn vị. 

2. Kết thúc Hội nghị , Cục Thi hành án dân sự tỉnh trân trọng mời các đại 

biểu dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Hương Cau, SN 368, đường Lê Thanh, 

phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) 
 

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

- Trưởng phòng CM (để t/hiện); 

- Chi cục THADS cấp huyện (để t/hiện); 

- Quản trị mạng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TH. 
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