
 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã,  

thành phố trực thuộc. 

 

Thực hiện Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 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. 

 Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Quyết định nêu trên của Bộ 

Tư pháp ban hành (Quyết định này thay thế Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01 

tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang yêu cầu lãnh 

đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức quán triệt đến tất cả công chức và người lao động tại đơn vị 

để biết thực hiện; đồng thời các đơn vị thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 

pháp để người dân được biết thực hiện theo quy định. 

Nhận được Công văn này đề nghị Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc 

Cục và Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện 

theo đúng theo chỉ đạo./.   

(Đính kèm: Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30 tháng 5 năm 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) 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Lãnh đạo Cục (để b/c); 

- Trang TTĐT Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CỤC TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Hải Bằng 

   
 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH HẬU GIANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 239/CTHADS-VP 
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 

1247/QĐ-BTP ngày 30/5/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp 

Hậu Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2022 
 


		2022-06-01T09:47:16+0700
	Việt Nam
	Trương Hải Bằng<bangth.hug@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-01T09:47:43+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang<haugiang@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




