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 Bình Định, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 

trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án 

dân sự; 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh thực 

hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2022 trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh. 

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

Điều 3. 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 3 (để t/hiện); 

- Tổng cục THADS (để b/c); 

- UBND tỉnh Bình Định (để b/c); 

- Thanh tra tỉnh;  

- Lãnh đạo Cục; 

- Cổng TTĐT Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT; GQKNTC.   

     

 

 CỤC TRƯỞNG     

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng 
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