
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             TỈNH LONG AN 

  

        Số:           /CTHADS-VP                  Long An, ngày           tháng 9 năm 2022 
      V/v sao gửi công văn số 1911/CAT-PC06  

      ngày 17/8/2022 của Công an tỉnh về việc  

   hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và 

       xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID.  

 

 

    Kính gửi: 

                    - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, 

                       thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường; 

                    - Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh. 
 

 

Cục THADS tỉnh sao gửi đến các đồng chí công văn số 1911/CAT-PC06      

ngày 17/8/2022 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh 

và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID.  

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc 

Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Tân An và thị xã Kiến 

Tường khẩn trương quán triệt, triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao 

động trong đơn vị biết và thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục THADS (02); 

- Niêm yết; 

- Đăng Trang thông tin Cục THADS tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

                  Bùi Phú Hưng 
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