
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

   CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

            TỈNH TUYÊN QUANG 

 

           Số:       /CTHADS-VP 
 

 

V/v triển khai tờ gấp tuyên truyền, phổ biến 

 pháp luật về thi hành án dân sự 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

     Tuyên Quang, ngày 19  tháng 5  năm 2022 

 
   Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

           - Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang; 

- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tuyên Quang; 

- Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang.  

            
 

 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức biên soạn, in ấn, 

cấp phát một số loại tờ gấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân 

sự, bao gồm: (1) Tờ gấp tuyên truyền về Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, 

bổ sung năm 2014); (2) Tờ gấp tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. 

  Cục Thi hành án dân sự gửi tới các đơn vị 02 loại tờ gấp nói trên để phối 

hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự thông qua các hoạt 

động chuyên môn liên quan đến người dân và các cơ quan tổ chức đến làm việc 

biết và thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 

 
  Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên;     

- Lãnh đạo Cục; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục THADS huyện, thành phố;    

- Trang TTĐT Cục (để đăng tải);                                                                               
- Lưu: VT, VP (H.M). 

 

CỤC TRƯỞNG 
  

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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