
PHỤ LỤC 2  

QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC THI 

HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT CỦA  

CỤC THADS TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-CTHADS ngày        tháng 9  năm 

2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định)  

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH  

(bị bãi bỏ) 

Ký hiệu Số hồ sơ 

 TTHC 

Số 

trang 

Phạm vi, 

chức năng 

01  
Quy trình giải quyết tố 

cáo về thi hành án dân sự 
QT.GQTC.01 

1.002529  Cục THADS 

tỉnh 

02  

Quy trình giải quyết 

khiếu nại về thi hành án 

dân sự (lần 1) 

QT.GQKN.02 
1.002976  Cục THADS 

tỉnh 

03  

Quy trình giải quyết 

khiếu nại về thi hành án 

dân sự (lần 2) 

QT.GQKN.03 
1.002964  Cục THADS 

tỉnh 

  Lý do bãi bỏ thủ thủ tục hành chính: Các thủ tục này đã được công bố 

tại Quyết định số 152/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Cục trưởng 

Cục THADS tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 12, Điều 142 và 

Điều 159 Luật thi hành án dân sự, Nghi định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính thì các thủ tục này không còn đáp ứng đủ điều kiện 

của thủ tục hành chính, vì vậy được đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thi hành án dân sự./. 
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