
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3386  /VP-NC 
Vv kiểm tra, rà soát, cung cấp 
thông tin nhà, đất của người 

phải thi hành án 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng  8  năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tư pháp. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1266/CV-CTHADS.NV ngày 
08/8/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ về việc cung cấp thông tin 
nhà, đất của người phải thi hành án; sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và 
các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền quản lý xác định tài sản của 02 cá nhân phải thi hành án tại Công văn 
số 1266/CV-CTHADS.NV; tạm dừng các giao dịch liên quan đến quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản (nếu có) và chủ động cung cấp thông tin 
đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. 

(Công văn số 1266/CV-CTHADS.NV được gửi kèm theo trên eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Cục THA dân sự tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
- Các phòng: NC, TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(HTMĐ). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Hoàng Văn Quý  
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