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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày        tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2022 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

   Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

 Căn cứ Nghị định số: 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số: 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số: 09/2015/TT-BTP  ngày 26 tháng 9  năm 2015 của Bộ 

Tư pháp Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Định ngày 11/10/2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Bình Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2022 cho 15 tập 

thể là các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh, đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ năm 2022 (có danh sách kèm theo).  

Tiền thưởng kèm theo cho mỗi tập thể là: 1.192.000 đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi 

đua - Khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, 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 tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ TĐKT – Bộ Tư pháp (b/cáo); 

- Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp (b/cáo); 

- Lưu: VT, PTCCB, VP, HSTĐ. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Xuân Hồng 
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