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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án 

dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định 

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 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 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 về sửa đổi, bổ sung 

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

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghi định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính;Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và 

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;  

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng 

dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân 

sự; 

Căn cứ Thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính qui 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự; 
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Căn cứ Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 

của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định 

một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án 

dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-BTP, ngày 25/11/2020 Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định: số 1247/QĐ-BTP, ngày 30/5/2022 Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 Quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành 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 và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/hiện); 

- Tổng cục THADS (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hồng 
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