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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ 

của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

   

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bồ sung năm 2014); 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; 

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên 

chức Ngành Tư pháp; Quyết định số 1577/QĐ-BTP ngày 20/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên;   

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hóa công vụ của 

các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi 

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; công chức, người 

lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (T/hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Huyền 16b). 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 
 

Nguyễn Tuyên 



2 

 

 


	loai_1
	loai_1_name
	dieu_1
	dieu_1_name
	dieu_2
	dieu_2_name
	dieu_3
	dieu_3_name

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-01-24T14:02:54+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-01-24T14:03:03+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-01-24T14:03:15+0700
	Việt Nam
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang.tqg@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




