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QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành quy định cơ quan Thi hành án dân sự đạt chuẩn 

Kỷ cương, kỷ luật, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan hành 

chính nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành 

án dân sự; 

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp; 

Căn cứ Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

Tư pháp về 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 Quyết định số 22/QĐ-CTHADS ngày 09 tháng 01 năm 2017 của 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế 

làm việc của Cục Thi hành án dân sự; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành quy định cơ quan Thi hành án dân sự đạt chuẩn “Kỷ 

cương, kỷ luật, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn” gồm các nội dung quy định 

kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi 

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (để b/c); 
- Như Điều 3 (để t/h); 
- Các P. Cục trưởng (để biết); 
- Trang TTĐT Cục (để đăng tải); 
- Lưu VT-VP. 

 CỤC TRƯỞNG 
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