
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

V/v phúc đáp Công văn số 26/CV-

ThinkSmart ngày 02/6/2020 của 

Công ty luật ThinkSmart 

 

 

                                Kính gửi: Công ty luật ThinkSmart. 

Địa chỉ: P1001 tầng 10 tòa nhà CT3-3, Khu đô 

thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội.  

 

Sau khi xem xét nội dung Công văn số 26/CV-ThinkSmart ngày 02/6/2020 

của Công ty luật ThinkSmart (Công ty), Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn phúc 

đáp Công ty như sau: 

 1. Sau khi nhận dược Công văn số 16/CV-ThinkSmart ngày 15/4/2020 của 

Công ty luật ThinkSmart, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1600/VP-

KTTH ngày 24/4/2020 phúc đáp các nội dung Công ty nêu, đồng thời sao gửi 

Công văn số 1414/VP-KTTH ngày 11/4/2020 phúc đáp Đơn kiến nghị ngày 

06/4/2020 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất (là đơn vị đã ủy quyền cho 

Công ty luật ThinkSmart bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị) để Công 

ty luật ThinkSmart được biết. 

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 

359/CTHADS-NV ngày 11/5/2020 về việc báo cáo vụ việc thi hành án đối với 

Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong gửi UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Văn 

phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1890/VP-KT ngày 14/5/2020 thông báo ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh  nêu rõ nội dung “Đề nghị Công ty cổ phần 

Xi măng Hồng Phong thực hiện nghiêm túc Bản án số 01/2019/KDTM-PT ngày 

17/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Quyết định thi hành án số 

237/QĐ-CCTHADS  ngày 10/02/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao 

Lộc.Việc hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án được thực hiện khi có đủ căn 

cứ theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Luật Thi hành án dân sự”.                                                                                                                                                                                                                                          

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn sao và gửi Công văn số 1890/VP-KT tới 

Quý Công ty để tham khảo./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Tòa án Nhân dân tỉnh; 

- Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong; 

- Ngân hàng BIDV Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  các phòng CV; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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