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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Tổ chức giải thể thao 

các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự 

(19/7/1946 - 19/7/2021) 

--------- 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

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

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

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy 

định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng 

cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-CTHADS ngày 08/3/2021 của Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021); 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức giải thể thao các cơ quan Thi hành án dân 

sự tỉnh Tuyên Quang chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống thi hành án 

dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021), gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Phan Thị Mai Thảo, Phó Cục trưởng - Trưởng ban; 

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng - Phó trưởng ban; 

3. Ông Trần Kim Sơn, Trưởng phòng Kiểm tra và GQKNTC - Thành viên; 

4. Ông Trần Quang Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Yên Sơn - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng - Thành viên; 

6. Bà Đào Hải Hà, kế toán hành chính sự nghiệp  - Thành viên;  

7. Ông Nguyễn Hoàng Minh, thư ký thi hành án - Thành viên kiêm thư ký 

Ban Tổ chức. 

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Cục chỉ đạo và tổ chức 

điều hành giải theo quy định của Luật cầu lông, Luật kéo co, Luật bóng chuyền 
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hơi hiện hành và Điều lệ giải; chuẩn bị nội dung, phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban Tổ chức, công chức, người lao động (nếu có); các điều kiện phục 

vụ giải và tổng kết giải; xử lý các khiếu nại phát sinh trong thi đấu theo quy định.  

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. 

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

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chyên môn thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố và các cá nhân có tên 

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

 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3 (Thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT cùa Cục; 

- Lưu: VT, VP (T.Hà). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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