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                                                          QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Hội đồng Chấp hành viên 

Cục 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, bổ sung năm 2014); 

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

(được bổ sung, sửa đổi tại Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020) quy 

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

 Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014 của Tổng cục 

Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành 

án dân sự trong nội bộ ngành thi hành án dân sự; 

 Căn cứ Công văn số 206/TCTHADS-NV1 ngày 20/01/2015 của Tổng cục 

thi hành án dân sự về việc hướng dẫn việc thành lập Hội đồng Chấp hành viên; 

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

Thi hành án dân sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Tuyên Quang, gồm các ông, bà có tên sau: 

 1. Ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng, Chấp hành viên cao cấp - Chủ tịch 

Hội đồng; 

 2. Bà Phan Thị Mai Thảo, Phó Cục trưởng, Chấp hành viên trung cấp - 

thành viên; 

 3. Bà Phạm Thị Linh Điệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành 

án, Chấp hành viên trung cấp - thành viên. 

 4. Ông Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, Chấp hành viên trung cấp - thành viên; 

 5. Ông Trần Quang Hưng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chấp hành viên 

trung cấp - thành viên; 

 6. Ông Lâm Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành 

án, Chấp hành viên trung cấp - thành viên; 
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 7. Ông Vũ Hồng Quân, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, Chấp hành viên trung cấp - thành viên.   

 Điều 2. Hội đồng Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm 

tư vấn, tham mưu cho Cục trưởng thực hiện Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi 

hành án dân sự trong nội bộ ngành thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết 

định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014 của Tổng cục thi hành án dân sự). 

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

số 147/QĐ-CTHADS ngày 02/7/2021 của Cục Thi hành án dân sự. Các ông, bà 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  

- Tổng cục THADS (báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Các Chi cục THADS huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NV (Đ.23). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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