
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CTHADS - VP   Bình Định, ngày       tháng 10 năm 2020 
V/v chính thức triển khai Phần mềm Hỗ 

trợ trực tuyến thi hành án dân sự 
 

 

                           Kính gửi: 

     -  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục;    

     -  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các,                                                                                                                                        

                                                       huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 

 Thực hiện Quyết định số 816/QĐ-TCTHADS ngày 01/10/2020 về việc 

triển khai Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và Quyết định số 

818/QĐ-TCTHADS, ngày 01/10/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ 

Tư pháp về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Hỗ 

trợ trực tuyến thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị Thủ  

trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị 

xã, thành phố triển khai các Quyết định nêu trên đến từng công chức, người lao 

động trong đơn vị để thực hiện chính thức kể từ ngày 01/10/2020. 

 Để đảm bảo việc thực hiện Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân 

sự, yêu cầu Văn phòng Cục, Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh phân công 

công chức Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, bố trí lịch công tác phù hợp để 

Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đúng thời hạn. Đề nghị Chi cục Thi hành 

án dân sự trong tỉnh báo cáo kết quả Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự về 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh (qua Văn phòng) tích hợp vào báo cáo kết quả 

công tác thi hành án dân sự 03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 tháng. 

 Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, 

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh sớm triển khai, thực hiện nghiêm túc. 

 (Kèm theo Quyết định số 816/QĐ-TCTHADS và  818/QĐ-TCTHADS ngày 

01/10/2020 Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp). 

                                                                   KT. CỤC TRƯỞNG       

Nơi nhận:                                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Như trên (để t/hiện); 

- Cục trưởng (báo cáo);   

- Lưu: VT.  

      

 

 

                                                                                   Võ Thị Thanh Mai 
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