UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1188 /STP-XDKTTHPL&PBGDPL
V/v mời dự Hội nghị bồi dưỡng kiến
thức pháp luật về đăng ký
biện pháp bảo đảm

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;
- Các Ngân hàng: Chính sách xã hội Việt Nam, Phát triển Việt
Nam, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Thương mại
cổ phần Công thương Việt Nam, Thương mại cổ phần Đầu tư và
Phát triển Việt Nam, Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội,
Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Thương mại cổ phần
Quân đội, Thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh
Tuyên Quang;
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang;
- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Chi nhánh của tổ chức tín dụng tại huyện, thành phố;
- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố;
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

Sở Tư pháp trân trọng kính mời đại biểu các cơ quan, đơn vị, tổ chức (như
kính gửi) dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đăng ký biện pháp bảo
đảm, cụ thể như sau:
1. Thành phần: Đại diện các cơ quan, tổ chức (như kính gửi).
2. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc hồi 08 giờ 00 ngày 29 tháng 10 năm
2021 (Ban tổ chức phát tài liệu từ 07 giờ 30 cùng ngày).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
4. Nội dung: Giới thiệu các quy định của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP
ngày 19/3/2021 của Chính phủ Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ; giải đáp, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định của
pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
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5. Báo cáo viên: Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Cục trưởng Cục giao dịch
bảo đảm, Bộ Tư pháp.
(Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định).
Sở Tư pháp trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như trên (mời dự HN);
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (dự tập huấn);
- Website STP;
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thanh Hương

