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GIẤY TRIỆU TẬP 

Tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức cán bộ của                                  

Tổng cục Thi hành án dân sự với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh,                  

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 Thực hiện Giấy triệu tập số 29/GTT-TCTHADS ngày 01/02/2021 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự v/v tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức 

cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào 

Cai triệu tập như sau: 

1. Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 08h00’’ đến 11h30’’, ngày 04/02/2021 

(thứ Năm). 

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:  

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Lãnh đạo Cục, Phòng Tổ chức cán bộ, 

Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.  

- Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành 

án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. 

4. 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); 

- Chi cục trưởng Chi cục THADS (để t/hiện); 

- Quản trị mạng (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TH. 

 

 
 

TL.CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

 

  


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-02-01T16:55:43+0700
	Việt Nam
	Đỗ Anh Tuấn<tuanda.lci@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-02-02T08:23:05+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai<laocai@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-02-02T08:23:49+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai<laocai@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




