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GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2019, 

và triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 

 

Thực hiện công văn số 952/CTHADS-VP ngày 30/10/2019 của Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho tổng 

kết công tác THADS năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án 

dân sự năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính 

năm 2020 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh;                           

- Thường trực Huyện ủy;                          (có giấy mời riêng)                                       

         - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; 

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

- Mời đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện, Chi cục Kiểm lâm huyện, Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Lãnh đạo UBND các xã/thị trấn: Đồng Đăng, Cao Lộc, Gia Cát, Hòa Cư, 

Phú Xá, Thụy Hùng, Thanh Lòa, Tân Thành, Tân Liên, Yên Trạch, Bảo Lâm; 

- Lãnh đạo và các Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện.  

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00’, ngày 13/01/2020 (Thứ hai ).  

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm chính trị huyện Cao Lộc (Tầng 3). 

4. Phân công nhiệm vụ:  

- Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị báo cáo, tài liệu cho Hội 

nghị. 

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

và UBND thị trấn Đồng Đăng phát biểu tham luận tại Hội nghị. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến tham gia tại Hội nghị. 

       UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu, thành phần tham dự Hội nghị./. 
 

 

  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PVP UBND huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

  

 

                        Hứa Anh Tuấn 
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