
          ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-NC   Tuyên Quang, ngày          tháng 8 năm 2022 

V/v tiếp tục thực hiện tốt công tác 

 THADS trong 02 tháng cuối năm 2022 

 

 
 

 
 

 Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
 

 

  Thực hiện Văn bản số 2472/TCTHADS-TKDLCN ngày 18/8/2022 của 

Tổng cục thi hành án dân sự-Bộ Tư pháp về việc thông báo kết quả thi hành án dân 

sự 10 tháng năm 2022 (Có văn bản gửi kèm theo), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, 

người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh đã phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu được giao trong 10 tháng đầu năm 2022 (về việc đứng thứ 

05/63 tỉnh-thiếu 0,38%, về tiền đứng thứ 09/63 tỉnh-cao hơn 10,78% so với 

chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án dân sự giao). 

2. Yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn 

vị trực thuộc bám sát Chương trình công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành 

án dân sự-Bộ Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu 

đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao về việc và tiền 

trong năm 2022, đặc biệt là 02 tháng cuối năm 2022./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên (thực hiện); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Tổng cục THADS-Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-NC (P.Hà).                              

 

                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
đã ký 

 
đã ký 

 
 

 
Nguyễn Văn Sơn 
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