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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:        /QĐ-CTHADS         Bình Định, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi tên gọi cơ quan Chỉ huy 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 Văn bản số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí Thư 

về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;  

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 Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID19 

trên toàn quốc;  

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; 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 Chỉ thị số: 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển 

biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-CTHADS, ngày 03/8/2021 của Cục trưởng 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc thành lập Sở Chỉ huy Phòng chống dịch 

Covid-19 Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi tên gọi cơ quan Phòng, chống dịch Covid 19 Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh theo Quyết định số 175/QĐ-CTHADS, ngày 03/8/2021 của Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cụ thể như sau: 

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
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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Thay đổi tên gọi: Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid 19 Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh thành: Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid 19 Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh. 

Điều 2. Các Thành viên cơ quan Chỉ huy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành 

viên Trung tâm Chỉ huy; nhiệm vụ, chế độ hoạt động của Trung tâm Chỉ huy; 

trách nhiệm của các thành viên Trung tâm Chỉ huy tiếp tục thực hiện theo Quyết 

định số 175/QĐ-CTHADS, ngày 03/8/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Thành viên Trung tâm Chỉ huy, 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 4 (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  
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