
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

   Số:          

 V/v phổ biến các luật, Nghị quyết mới 

được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 

10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến 

giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến 

giáo dục pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Nội,  

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;  

                 - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.. 

Thực hiện Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 cuả Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết 

mới được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ 

biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật dịp Tết Tân 

Sửu 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm 

các nhiệm vụ được nêu trong Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 cuả Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tại đơn vị mình. 

2. Chủ động đề xuất hoặc xây dựng Kế hoạch phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành liên quan tại địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong 

Công văn số Công văn số 151/HĐPH ngày 19/01/2021 cuả Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.   

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục 

trưởng các Cục THADS nghiêm túc thực hiện. Nếu có phát sinh khó khăn, 

vướng mắc liên hệ về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số 

điện thoại: 024.6273.9480) ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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