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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dich Covid -19 

 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

 

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Thi hành án dân sự năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của Chính 

phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân 

sự; 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 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Văm bản số 6666/BYT-MT, ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 

số: 5074/UBND-VX, ngày 17/8/2021 của UBND nhân dân tỉnh về phòng chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Trưởng ban: 

Ông: Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng; 

2. Phó Trưởng ban: 

 Ông: Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng; 

3. Các Thành viên: 

 - Ông: Võ Công Hoàng, Chánh Văn phòng, làm nhiệm vụ thường trực; 

- Ông: Trần Đình Bửu, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; 

https://moh.gov.vn/web/dich-benh/cac-van-ban-chi-dao-cua-dang-nha-nuoc/-/asset_publisher/zRev3D15XCJB/content/thu-tuong-chinh-phu-vua-ban-hanh-chi-thi-so-16-ct-ttg-ngay-31-3-2020-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
https://moh.gov.vn/web/dich-benh/cac-van-ban-chi-dao-cua-dang-nha-nuoc/-/asset_publisher/zRev3D15XCJB/content/thu-tuong-chinh-phu-vua-ban-hanh-chi-thi-so-16-ct-ttg-ngay-31-3-2020-ve-thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19
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- Ông: Võ Văn Hưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án dân 

sự; 

- Ông: Nguyễn Thẩn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ; 

 - Ông: Võ Kim Lang, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục; 

- Bà: Mai Thị Kiều Oanh, Phó chánh Văn phòng Cục; 

- Bà: Lê Thị Thùy Giang, Kế toán trưởng hành chính. 

- Ông: Hồ Hồng Vân, Chấp hành viên Cục THADS. 

 4. Cơ quan thường trực giúp việc trực tiếp Ban Chỉ đạo: Văn phòng Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh do Chánh Văn phòng Cục điều hành chung.  

 Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

 1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:  

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện công tác phòng chống dịch 

Covid-19 tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-

UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên 

phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo khác của 

Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn. 

 Đối với các địa phương áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 thì cơ quan THADS triển khai 

thực hiện các biện pháp qui định của Chỉ thị số 16/CT-TTg và các biện pháp tăng 

cường khác theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. 

 b) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại các 

cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn; báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền. 

 2. Chế độ hoạt động:  

 a) Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, trong đó Trưởng ban chịu 

trách nhiệm chỉ đạo toàn diện và phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các 

thành viên; Phó Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các công việc được phân công phụ 

trách, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban đối với các công việc được phân công. 

 b) Ban Chỉ đạo chỉ đạo bằng các hình thức ban hành các văn bản, mệnh lệnh 

thông qua hệ thống văn bản điều hành hoặc điều hành trực tuyến, thông qua tin 

nhắn, điện thoại và các kênh thông tin khác của Lãnh đạo ban. Các đơn vị, thành 

viên nhận được chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phải thực hiện ngay, không nhất thiết phải 

chờ có văn bản chính thức. 
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 c) Phân công Lãnh đạo và thành viên trực để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều 

hành 24/7; theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh 

về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua báo cáo và 

các kênh thông tin khác. 

 d) Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

 3. Chế độ thông tin, báo cáo: Thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị trực 

thuộc chịu trách nhiệm cập nhật, báo cáo thường xuyên diễn biến tình hình dịch 

bệnh, việc triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương, cơ quan, 

đơn vị, qua địa chỉ Email: oanhmtk.bdh@moj.gov.vn vào lúc 14 giờ 30 phút hàng 

ngày và đột xuất trong các trường hợp phát sinh để tổng hợp báo cáo Tổng cục 

THADS, UBND tỉnh theo qui định. 

Điều 3. Trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo:  

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thi hành án dân sự, UBND 

tỉnh về hoạt động của Ban, phân công trách nhiệm từng thành viên thực hiện các 

chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. 

Phó trưởng ban giúp Trưởng ban thực hiện những nhiệm vụ được phân 

công; thay mặt Trưởng ban điều hành trong thời gian trực chỉ đạo và khi Trưởng 

ban vắng mặt hoặc khi được ủy quyền. 

Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm chủ động triển khai đầy đủ, kịp 

thời các nội dung Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg, 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Tổng 

cục Thi hành án dân sự, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh; tham mưu báo cáo đề xuất Trưởng ban, 

Phó trưởng ban để chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, tình huống phát sinh hoặc 

các nội dung cần có sự phối hợp với các cơ quan ở địa phương. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 5. Thành viên Ban chỉ đạo, Chánh Văn phòng, 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 và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 (để thực hiện); 

- Tổng cục THADS (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Chi cục THADS trong tỉnh; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

                    CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

                Nguyễn Xuân Hồng  

mailto:Email:
mailto:oanhmtk.bdh@moj.gov.vn
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