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Tuyên Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Tạm thời phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục 
 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
 

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TCTHADS ngày 02 tháng 6 năm 2021 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bổ nhiệm công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo; bổ nhiệm bà Phan Thị Mai Thảo Chánh Văn phòng giữ chức vụ 

Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 15/6/2021. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm. 

Thực hiện kết luận cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục với các phòng chuyên 

môn ngày 09/6/2021. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã 

thống nhất phân công tạm thời cho bà Phan Thị Mai Thảo - Phó Cục trưởng phụ 

trách việc: 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng (trừ các nội dung công tác kế hoạch 

tài chính do Cục trưởng chỉ đạo). 

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (thay 

đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Cục trưởng). 

Kể từ ngày 15/6/2021 cho đến khi có quyết định phân công mới. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân liên quan biết và thực hiện./.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Tổng cục THADS (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Cục;           

- Các Phòng chuyên môn (để thực hiện);                   

- Chi cục THADS cấp huyện (để thực hiện); 

- Trang TTĐT của Cục; 

- Lưu VT, TCCB (Hương). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

Nguyễn Tuyên 
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