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Danh sách công chức các cơ quan thi hành án dân sự 

 đủ điều kiện dự thi vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 

 

Kính gửi   

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành ph  Sa 

Đéc, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Châu 

Thành và huyện Lấp Vò; 

- Công chức tham gia dự thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2019. 
 

 

Căn cứ Ngh    nh s  2  2010 NĐ-C  ngày 1    2010 c a Chính ph   uy   nh 

v  tuyển dụng, sử dụng và  u n    công chức  Ngh    nh s  62 201  NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 201  c a Chính ph   uy   nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một s   i u 

c a Luật Thi hành án dân sự  Thông tư s  02 2017 TT-BT  ngày 2    2017 c a Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một s  nội dung  u n    công chức, viên chức, 

người  ao  ộng thuộc hệ th ng tổ chức thi hành án dân sự. 

Căn cứ Quyết   nh s  17   QĐ-BTP ngày 0  tháng 8 năm 2019 c a Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp v  việc giao chỉ tiêu Chấp hành viên năm 2019 và Quyết   nh 

s  2 16 QĐ-BT  ngày 29 tháng 8 năm 2019 c a Bộ trưởng Bộ Tư pháp v  việc 

ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019. 

 Căn cứ kết  u  sơ tuyển ngày 06 tháng 9 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự 

thông báo  ến các  ơn v  và cá nhân dự tuyển Danh sách công chức các cơ  uan 

thi hành án dân sự trong tỉnh     i u kiện dự thi vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

năm 2019 (theo Danh sách kèm theo Thông báo này). 

  Đ  ngh  Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, th , thành ph  

căn cứ danh sách tạo mọi  i u kiện thuận  ợi  ể công chức     i u kiện dự thi 

 ược tham gia kỳ thi  ạt kết  u  t t. 

Thông báo  ược  ăng t i trên Trang thông tin  iện tử Cục Thi hành án dân 

sự và mục  Thông báo ,   a chỉ  http://cthads.dongthap.gov.vn và 

http://thads.moj.gov.vn/dongthap. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông báo  ể các  ồng chí biết./. 

          
- Như trên  

- Tổng cục THADS  

-  hó Cục trưởng Cục THADS  

- Tổ biên tập Trang thông tin  iện tử Cục; 

- Lưu  VT, TCCB
T
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