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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo  
Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019 và triển khai công tác  

Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐTHADS ngày 23/01/2019 về hoạt 

động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Ban chỉ đạo 
Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 
2019 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 với nội 
dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp (có giấy mời riêng);  

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo; 

- Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tại Quyết định số 
2280/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh; 

- Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban 
Nội chính Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Chi cục 
trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố; công chức thi hành án giúp việc 
Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

2. Nội dung 

Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 10/12/2019 (Thứ Ba). 

- Địa điểm: Hội trường Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, địa 
chỉ: Số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Phân công nhiệm vụ 

- Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo nội 
dung cuộc họp. 
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- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an 
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố 
Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Lộc Bình phát biểu tham luận 
tại Hội nghị. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: NC, TH, HC-QT, TTTHCB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 
 


		2019-12-04T16:42:56+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-12-04T16:43:12+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




