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GIẤY MỜI 

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự  

tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh 

 

 hực hiện Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc 

chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2019 - 2021”, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với Cục  hi hành án Dân sự 

tỉnh. 

Thành phần dự làm việc, kính mời: 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; 

-  hành viên Đoàn giám sát,  ổ thư ký theo Quyết định số 346/QĐ-

HĐND ngày 20/9/2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính  ỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,  òa án nhân dân tỉnh, 

Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Cục  hi hành án dân sự và các bộ phận chuyên môn có liên 

quan (thành phần do đơn vị thông tin mời); 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục  hi hành án dân sự thành phố Hà  ĩnh, huyện 

 hạch Hà; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng; các Phòng liên quan thuộc Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2021. 

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Đề nghị Cục  hi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu tại 

Quyết định số 346/QĐ-HĐND ngày 20/9/2021 của Đoàn giám sát, gửi đại biểu 

và báo cáo tại buổi làm việc. 

Các đại biểu dự làm việc đúng thành phần, thời gian và đảm bảo công tác 

phòng chống dịch theo quy định./. 
 

Nơi nhận : 
- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c); 

- Như thành phần mời; 

- Phòng HC-TC-QT (bố trí, phục vụ); 

- Lưu: VT, TH1. 
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