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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

               

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 16/7/2015 của Chính phủ và Nghị 

định số 33/2020/NĐ-CP, ngày 17/3/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị  định số 62/2015/NĐ-CP ngày 16/7/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng côn g nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin dịch vụ 

công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Trang 

Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Tổ biên tập 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

-  Phó Cục trưởng (để t/dõi, chỉ đạo); 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Chi cục THADS huyện, thị xã,  

  thành phố trong tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS; 

- Lưu: VT.                                                                                               

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Hồng 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-04T11:05:49+0700
	Việt Nam
	Võ Công Hoàng<hoangvc.bdh@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-05T16:28:50+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Xuân Hồng<hongnx.bdh@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-08T16:32:10+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định<binhdinh@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-08T16:32:20+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định<binhdinh@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-06-08T16:32:31+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định<binhdinh@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




