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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tạm giao biên chế công chức năm 2022 

đối với Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014; 

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; 

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 

của Chính phủ; 

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

về vị trí việc làm và biên chế công chức; 

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 1034/QĐ-TCTHADS ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tạm giao biên chế công 

chức năm 2022 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự. 
 
 

 

 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.  Tạm giao biên chế công chức năm 2022 đối với Chi cục Thi hành 

án dân sự các huyện, thành phố như sau: 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang:  14 biên chế. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn:                09 biên chế. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương:            11 biên chế. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên:               07 biên chế. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa:            07 biên chế. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang:                05 biên chế. 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình:              04 biên chế. 



2 
 

 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục Thi hành án 

dân sự và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;  

- Tổng cục THADS (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng chuyên môn (để biết); 

- Lưu: VT, KT, TCCB (H). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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