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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 2022 

 

Kính gửi   

- Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, t  cáo; Trưởng phòng 

Nghiệp vụ và tổ chức THADS; 

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

Lãnh, TP Sa Đéc, TP Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, huyện Tam 

Nông, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành và huyện Lấp Vò; 

- Công chức tham gia dự thi tuyển chấp hành viên sơ cấp năm 2022. 
 

 

 ăn     gh    nh s  2  20 0  Đ-   ngày      20 0      h nh ph  quy   nh 

v  tuy n   ng, s    ng và qu n      ng  h     ăn     gh    nh s  62 20    Đ-CP 

ngày  8 tháng 7 năm 20        h nh ph  quy   nh  hi tiết và hướng  ẫn thi hành 

một s   i u     Luật Thi hành án  ân sự  Th ng tư s  02 20 7 TT-BTP ngày 

2    20 7     Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng  ẫn một s  nội  ung qu n      ng 

 h  , viên  h  , người   o  ộng thuộ  hệ th ng tổ  h   thi hành án  ân sự   ã 

 ượ  s    ổi bổ sung ngày 28 tháng  2 năm 20 8   ã bãi bỏ một s   i u ngày    

tháng  0 năm 202 ; 

 ăn    Quyết   nh s  2130 QĐ-BTP ngày 28 tháng  0 năm 2022     Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp v  việ  gi o  hỉ tiêu  hấp hành viên năm 2022 và Quyết   nh 

s  2060 QĐ-BT  ngày  0 tháng  2 năm 2022     Bộ trưởng Bộ Tư pháp v  việ  

b n hành Kế hoạ h tổ  h   thi tuy n  hấp hành viên sơ  ấp năm 2022. 

 Căn cứ kết quả sơ tuyển ngày 16 tháng 01 năm 2023, Cục Thi hành án dân 

sự thông  áo đến các đơn vị và cá nhân dự tuyển Danh sách công chức các cơ quan 

thi hành án dân sự trong tỉnh đủ điều kiện dự thi vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp 

năm 2022 (theo Danh sách kèm theo Thông báo này). 

  Đề nghị Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện, thành ph  căn cứ danh sách tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để công chức đủ điều kiện dự thi được tham gia kỳ thi đạt kết quả t t. 

Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân 

sự và mục  Thông  áo , địa chỉ http://thads.moj.gov.vn/dongthap. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thông  áo để các đồng chí  iết./. 

          
- Như trên; 

- Tổng cục THADS; 

- Các Phó Cục trưởng Cục THADS; 

- Tổ  iên tập Trang thông tin điện tử Cục; 

- Lưu  VT, TCCB
Th
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