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BẢN CÔNG BỐ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định phù hợp  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với lĩnh vực thi hành án dân sự 

(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số…       /QĐ-CTHADS... ngày ... tháng... năm.. 

cùa Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định)  

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 

                                                                        Bình Định, ngày       tháng      năm 2022 

                                                                      CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                    Nguyễn Xuân Hồng 
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