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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo,
quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ
chức Trung ương hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo
tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị
(khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị
(khóa XI); Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban Tổ
chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW;
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 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 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao
động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/BCSĐ ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ban cán sự
đảng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của
Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quy hoạch chức danh
lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Thi hành án dân sự.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn
vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương 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);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Vụ Tổ chức cán bộ BTP (để p/h);
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS;
- Lưu: VT, TCCB (2).
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