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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án dân sự theo địa bàn 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung 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;  

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-TP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 
và Quyết định số 2878/QĐ-BTP ngày 06 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc sửa đổi Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục 

Thi hành án dân sự.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Tuyên Quang tổ chức thi hành án đối với những quyết định thi hành án mà 

người phải thi hành án có địa chỉ tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh Tuyên 

Quang (theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm kịp 

thời tổ chức thi hành các vụ việc được phân công theo đúng quy định của pháp 

luật về Thi hành án dân sự; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thành phố trong việc tổ chức thi hành án. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật, yêu cầu tình hình thực tế, tính chất vụ 

việc; theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục 

trưởng có thể thay đổi, bổ sung địa bàn tổ chức thi hành án của Chấp hành viên 

hoặc điều chuyển hồ sơ thi hành án giữa các Chấp hành viên cho phù hợp, đảm 

bảo thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 238/QĐ-CTHADS ngày 03/12/2021 của Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, 

những người có liên quan và Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên 

Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4 (để thực hiện); 

- Viện KSND tỉnh;  

- Lãnh đạo Cục; 

- Kế toán nghiệp vụ; 

- Chi cục THADS các huyện, TP (phối hợp); 

- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NV (Điệp.19b) 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 
 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH TUYÊN QUANG  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

  

PHỤ LỤC 

Địa bàn tổ chức thi hành án dân sự 

của Chấp hành viên Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CTHADS ngày 13/6/2022  
của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT Chấp hành viên Địa bàn tổ chức thi hành án 

1 Phạm Thị Linh Điệp - Các phường, xã thuộc TP Tuyên Quang: Tân 

Quang, Hưng Thành 

- Các tỉnh, thành phố (ngoài tỉnh Tuyên Quang) 

2 Lâm Văn Chiến - Huyện Hàm Yên, Na Hang, Lâm Bình, Chiêm 

Hóa 

- Các phường, xã thuộc TP Tuyên Quang: Đội 

Cấn, Thái Long 

3 Đào Đức Hải - Huyện Sơn Dương 

- Các phường, xã thuộc TP Tuyên Quang: Tràng 

Đà, Nông Tiến, Lưỡng Vượng, Minh Xuân 

- Các địa bàn trong và ngoài tỉnh (theo dõi 

THAHC & phần dân sự trong vụ án hành 

chính) 

4 Đỗ Thị Hồng Huệ - Huyện Yên Sơn 

- Các phường, xã thuộc TP Tuyên Quang: Phan 

Thiết, Tân Hà, Mỹ Lâm, Kim Phú 

5 Các Chấp hành viên 

không thuộc phòng 

Nghiệp vụ 

- Các phường, xã thuộc TP Tuyên Quang: An 

Tường, Ỷ La, An Khang 
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