UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BCĐTHADS HUYỆN

Số:11/MH-BCĐTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 01 năm 2022

“V/v mời họp giải quyết
vụ việc khó khăn, phức tạp”

Kính gửi:……………………………………………………
……………………………………………………
Nhằm nắm bắt tình hình, xem xét giải quyết các vụ án cần phải cưỡng chế
thi hành án, Ban chỉ đạo THADS huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị nghe các
cơ quan chuyên môn báo cáo việc tổ chức cưỡng chế liên quan vụ ông Lê Quý
Hùng, khu phố Hồ Xuân Hương, TT.Vĩnh Tường; vụ ông Phạm Văn Khắp, thôn
Kim Đê, xã An Tường, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Mời lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc;
- Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Ban chỉ đạo THADS huyện Vĩnh Tường;
- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, VKSND, TAND, Phòng TN-MT, Văn
phòng đăng ký Đất đai - Chi nhánh Vĩnh Tường;
- Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính thị trấn Vĩnh Tường, xã An Tường;
- Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS huyện.
- Trung tâm VH - TT - TT huyện (đưa tin).
2. Nội dung: Nghe báo cáo các vụ án cần phải cưỡng chế thi hành án:
- Vụ ông Lê Quý Hùng phải giao nhà, đất cho bà Đỗ Thị Bình tại khu phố
Hồ Xuân Hương, TT.Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường theo quyết định Bản án.
- Vụ ông Phạm Văn Khắp, bà Lê Thị Tuyết, địa chỉ: thôn Kim Đê, xã An
Tường, huyện Vĩnh Tường phải giao đất nông nghiệp theo quyết định Bản án.
3. Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 13/01/2022 (thứ Năm).
4. Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 3 UBND huyện Vĩnh Tường.
5. Giao nhiệm vụ:
- Chi cục THADS huyện: Chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan gửi đại biểu
và báo cáo tại hội nghị.
- Văn phòng HĐND&UBND: Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị
Trân trọng mời các đại biểu đến dự hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, thành
phần và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- CVP, CVTH;
- Lễ tân;
- Lưu: VT

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

