
 

                  BỘ TƯ PHÁP 

 TỔNG  CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-TCTHADS 
 

      Hà Nội, ngày        tháng         năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

dự thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 

 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; đã sửa đổi, bổ sung ngày 25 

tháng 11 năm 2014; đã sửa đổi, bổ sung ngày 12 tháng 6 năm 2018; đã sửa đổi, 

bổ sung ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

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; đã được sửa đổi, bổ sung ngày 17 tháng 3 năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, 

người lao động thuộc hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự; đã sửa đổi, bổ sung 

ngày 28 tháng 12 năm 2018; đã bãi bỏ một số điều ngày 14 tháng 10 năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 

chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành 

viên sơ cấp năm 2022; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ 

thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này được đăng tải trên Công thông tin điện tử Bộ Tư 

pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự và thông báo đến Cục 

Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cục Thi hành 

án Bộ Quốc phòng. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án 

dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và công chức có tên trong 

danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Hội đồng thi tuyển CHVSC năm 2022; 

- Vụ TCCB Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCCB. 

  KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

   Trần Thị Phương Hoa 
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