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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Phú Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục  

Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

              

 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo 

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Phú Bình như sau: 

Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình tiếp công dân định 

kỳ của tháng 10/2020 vào ngày 14/10/2020 (thứ Tư) 

- Thời gian tiếp:       Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30
 
phút 

                                Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút 
 
đến 17 giờ 00 phút 

- Địa điểm tiếp: Tại Phòng tiếp công dân của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Phú Bình. 

- Địa chỉ: Tổ 02, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Bình thông báo để tổ chức, cá nhân liên 

quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục THADS tỉnh (Báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

Lê Thị Luyến 

 

 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-25T07:25:32+0700
	Việt Nam
	Lê Thị Luyến<luyenlt.tnn@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-09-25T07:31:49+0700
	Việt Nam
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