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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 kiện toàn Tổ biên tập Trang thông tin điện tử 

của 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 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Nghị định số 

18/2014/NĐ-CP, ngày 14/3/2014 của Chính phủ qui định chế độ nhuận bút 

trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;  

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động  thuộc Tổng cục 

THADS và các cơ quan Thi hành án dân sự;  

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 27/04/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về viêc ̣ phê duyêṭ Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Hệ thống 

Thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2026";   

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Bình Định (sau đây gọi là Tổ Biên tập) gồm các ông, bà có tên 

sau: 

1. Ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 

Tổ trưởng; 

2. Ông Võ Công Hoàng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 

Phó Tổ trưởng; 

3. Ông Võ Văn Hưởng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi 

hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tổ viên; 

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 

thị xã An Nhơn, Tổ viên; 
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5. Ông Nguyễn Trọng Tài, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Quy Nhơn, Tổ viên; 

6. Ông Võ Kim Lang, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 

Cục THADS tỉnh, Tổ viên; 

7. Bà Võ Thị Tuyết Lê, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh, Tổ viên; 

8. Bà Ngô Thúy Hà, Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu 

nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tổ viên; 

9. Ông Hồ Hồng Vân, Chấp hành viên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tổ 

viên; 

10. Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Chuyên viên Quản trị mạng Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh, Tổ viên; 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc 

của Tổ biên tập thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Tổ Biên tập 

Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. 

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

số 77/QĐ-CTHADS ngày 12/03/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Bình Định.  

Điều 4. Thành viên Tổ Biên tập, 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 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (để thực hiện); 

- Tổng cục THADS (b/cáo); 

- Cục CNTT – BTP (b/cáo); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng  
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