
TỔNG CỤC THI HÀNH Á DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 TỈNH TUYÊN QUANG  

 

Số:        /CTHADS-TCCB 
V/v đăng ký thi đua, 

 khen thưởng  năm 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

 

              Kính gửi:  

                            - Vụ Thi đua, khen thưởng - Bộ Tư pháp; 

                            - Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp. 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi 

hành án dân sự, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía 

Bắc và địa phương phát động, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ 

chức phát động và ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2021 tới toàn thể các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thành phố.  

Thực hiện Công văn số 547/TCTHADS-VP ngày 22/02/2021 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 

2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đăng ký thi đua, khen thưởng 

như sau:   

I. TẬP THỂ 

 1.  Đăng ký danh hiệu thi đua 

 1.1. Tập thể lao động tiên tiến: 12/12 tập thể, gồm: 

 - Cục Thi hành án dân sự. 

 - Các phòng chuyên môn thuộc Cục: 04 tập thể. 

 - Chi cục THADS cấp huyện: 07 tập thể. 

 1.2. Tập thể Lao động xuất sắc: 12/12 tập thể, gồm: 

 - Cục Thi hành án dân sự. 

 - Các phòng chuyên môn thuộc Cục: 04 tập thể. 

 - Chi cục THADS cấp huyện: 07 tập thể. 

 1.3. Đăng ký Cờ Thi đua ngành Tư pháp 05 tập thể, gồm: 

 - Cục THADS tỉnh Tuyên Quang. 

 - Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang. 

 - Chi cục THADS huyện Yên Sơn. 

 - Chi cục THADS huyện Sơn Dương. 

 - Chi cục THADS huyện Hàm Yên. 

 1.4. Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ: 01 tập thể: 

 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 
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 2. Đăng ký hình thức khen thưởng 

 2.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 08 tập thể, gồm:  

 - Cục Thi hành án dân sự. 

 - Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự. 

 - Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự. 

 - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang. 

 - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn. 

 - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên. 

 - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang. 

 - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình. 

 2.2. Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS 01 tập thể: 

 Cục THADS tỉnh Tuyên Quang. 

 2.3. Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS 10 tập thể, gồm: 

 - Các phòng chuyên môn thuộc Cục: 04 tập thể. 

 - Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện: 06 tập thể. 

 II. CÁ NHÂN 

 1. Đăng ký danh hiệu thi đua 

 - Lao động tiên tiến: 109 cá nhân. 

 - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 39 cá nhân. 

 - Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp: 03 cá nhân. 

 2. Đăng ký hình thức khen thưởng 

 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: 10 cá nhân.   

 - Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS: 02 cá nhân.  

 - Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS: 99 cá nhân. 

 (Chi tiết đăng ký thi đua năm 2021 của tập thể, cá nhân có biểu tổng 

hợp kèm theo) 

 Trên đây là đăng ký thi đua năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang. Trân trọng báo cáo Vụ Thi đua, khen thưởng - Bộ Tư 

pháp, Tổng cục thi hành án dân sự./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua 

   Khối CQTP các tỉnh MNPB                 (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Cục THADS;  

- Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Cục 

- Chi cục THADS các huyện, thành phố          (để biết); 

- Trang TTĐT Cục THADS (để đăng tải); 

- Lưu:  VT, TCCB (Nam). 

 

  CỤC TRƯỞNG 

  

 

 
 

  

  Nguyễn Tuyên 
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