
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:        /CTHADS-VP 
V/v thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 14 tháng 01 năm 2022 

 

        Kính gửi: 

               - Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; 

   - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 

của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Trưởng 

phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thành phố:  

 1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động 

trong đơn vị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 

11/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  (văn bản đã đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Cục). 

 2. Văn phòng Cục  căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu xây 

dựng Kế hoạch, Quy chế triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại phần II Kế hoạch số 

04/KH-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình 

thực tế tại cơ quan khi có hướng dẫn cụ thể.  

 Nhận được Văn bản này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP (Minh 16b). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phan Thị Mai Thảo 
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