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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2015, Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban toàn ngành nhằm đánh giá tình hình, kết quả 

công tác thi hành án dân sự 9 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công 

tác 3 tháng cuối năm 2015; sơ kết và trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 1 năm 2015. 

1. Thành phần mời tham dự.  

- Tập thể Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Chấp hành viên, Kế 

toán trưởng Nghiệp vụ, Ngân sách thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, 

thành phố; 

- Các cá nhân được khen thưởng trong đợt 1. 

2. Thời gian:  Vào lúc 08 giờ 00’, ngày 13 tháng 7 năm 2015 (sáng thứ hai). 

Địa điểm: Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuâṇ, đường Phạm 

Đình Hổ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Lưu ý: Đề nghị Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS huyện, 

thành phố chuẩn bị nội dung thảo luận tại hội nghị, trọng tâm là đánh giá việc thực 

hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015 của đơn vị mình, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc, nguyên nhân đạt được, chưa đạt được của 9 tháng đầu năm và các giải 

pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2015. 

(Các đơn vị tải tài liệu Hội nghị tại địa chỉ email của đơn vị trên Hộp thư điện 

tử của Bộ Tư pháp) 

 

Nơi nhận:                                                                          CỤC TRƯỞNG 
- Như thành phần mời;                                                                                      (Đã ký)   
- Lưu: VT. 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Thị Cúc 


