
                                                                                                                        

     CỤC THI HÀNH ÁN DS TỈNH CÀ MAU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                 HUYỆN ĐẦM DƠI 

         Số: 02/QĐ-CCTHADS                           Đầm Dơi, ngày 12 tháng 7 năm 2022   

QUYẾT ĐỊNH 

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 thẩm quyền giải quyết 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 Căn cứ Quyết định số: 1247/QĐ-BTP ngày 30/5/2022 của 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; 

     Căn cứ Công văn số: 476/CTHADS-VP ngày 21/6/2022 của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiên Công văn số: 1772/TCTHADS-VP ngày 15 

tháng 6 năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính được 

chuẩn hóa; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi (Có Danh mục kèm 

theo). 

Điều 2: Toàn thể cán bộ, công chức thuộc từng phạm vi phụ trách và cán bộ phụ 

trách bộ phận một cửa có trách nhiệm: 

1. Áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (QLCL 

ISO) trong phạm vi đã công bố tại đơn vị. 

2. Niêm yết tại bảng niêm yết thủ tục hành chính của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Đầm Dơi và gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau để đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau theo quy định. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 

Nơi nhận:                                                                               KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như Điều 2;                                                                                         PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Cà Mau; 

- Niêm yết tại Bảng niêm yết TTHC của Chi cục;                                                                                           

- Lưu VT.                                                                                 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                         

                                                                                                                         Nguyễn Quốc Bình 
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