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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021  

của 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 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 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 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh 

vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2020 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các 

cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-TCTHADS ngày 06/4/2020 của Tổng cục 

Thi hành án dân sự ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công 

tác hàng năm trong Hệ thống Thi hành án dân sự;  

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Văn bản số 

141/TCTHADS-VP ngày 14/01/2021 và ý kiến của UBND tỉnh Tuyên Quang tại 

Văn bản số 4213/UBND-NC ngày 31/12/2020; 

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

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thi hành án 

dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, 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 3 (T/hiện); 

- Tổng cục THADS (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 
- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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