
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ VỊ THANH 

 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

 

Với phương châm: 

“CÔNG KHAI, MINH BẠCH - CHẤT LƯỢNG, TRÁCH NHIỆM, 

ĐÚNG PHÁP LUẬT” 

 

Lãnh đạo và tập thể công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cam kết: 

1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định tại Điều 16 Luật Thi 

hành án dân sự năm 2014. 

2. Xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của ngành. 

3. Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, theo hướng 

công khai, đúng quy định pháp luật hiện hành. 

4. Hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh thông qua việc thực hiện và cải tiến 

liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

5. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong tổ chức thi 

hành án dân sự và thi hành án hành chính, đáp ứng và giải quyết kịp thời, chính 

xác các thủ tục hành để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân. 

                                             Vị Thanh, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

  CHI  CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

                         Trần Thanh Tuấn 
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