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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 

của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ  

trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính,  

giai đoạn 2022-2026 trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

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

số điều theo Luật năm 2014 và năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 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 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân 

sự;  

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng 

Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, 

theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026 trong Hệ thống Thi hành 

án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 13/7/2022 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban 

cán sự đảng Bộ Tư pháp; 

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 thực hiện Nghị quyết 

số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính giai đoạn 2022-2026 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); 

- Cục trưởng; 

- Phó Cục trưởng; 

- Cổng TTĐT Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT;VP.   

     

 

 CỤC TRƯỞNG     

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng 
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