
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:     190/CTHADS-VP 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 
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      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày   19   tháng  02   năm 2016 

 

 

          Kính gửi : Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 473/TCTHADS-NV2 ngày 16/02/2016 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-

BTP ngày 01/02/2016. 

 Thông tư số 01/02/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về 

quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự có hiệu lực 

từ ngày 16/3/2016, thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011 của 

Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu 

mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự và Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 

02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý 

hành chính về thi hành án dân sự. Thông tư số 01/2016/TT-BTP gồm 5 Chương, 

38 Điều và 07 Phụ lục (217 biểu mẫu nghiệp vụ), đã được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương. (Mục văn bản 

điều hành của địa phương). 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự trực 

thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Thông tư đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động tại đơn vị mình. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án 

dân sự trực thuộc khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c);    

- Các Phó cục trưởng (để biết); 

- VP, các phòng chuyên môn thuộc Cục (để thực hiện); 

- Lưu VT.                                                          

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lắm 
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