UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 641/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v mời dự kiểm tra công tác
bồi thường Nhà nước

Kính gửi:
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông.
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BTNN ngày 04/3/2022 của Cục Bồi
thường nhà nước - Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước năm
2022, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan cử đại biểu tham dự buổi làm
việc với Đoàn kiểm tra công tác bồi thường nhà nước, như sau:
1. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh,
Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ,
Sở Tài chính.
- Đại diện lãnh đạo và công chức được giao nhiệm vụ công tác bồi thường
Nhà nước của Cục Thi hành án dân sự, đại diện lãnh đạo và công chức đã thực
hiện giải quyết bồi thường của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông,
đại diện lãnh đạo và thẩm phán được phân công thụ lý vụ yêu cầu bồi thường
nhà nước của Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh.
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- Đại diện: Ban Nội chính tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,
2. Thời gian: 08 giờ, ngày 18/5/2022 (thứ tư).
3. Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp.
Cần trao đổi thông tin vui lòng liên hệ với đồng chí Võ Minh Sang,
chuyên viên Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành
pháp luật – Sở Tư pháp, điện thoại 0909 719 625.
Rất mong Quý cơ quan tham dự đầy đủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Bồi thường nhà nước – Bộ Tư pháp;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLXLVPHC&TDTHP s.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tâm

