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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình hành động của các cơ quan  

Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  

  

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

 Căn cứ Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

 Căn cứ Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về nhiệm vụ 

công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; 

 Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 28/6/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 

26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  

 Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp ban 

hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của 

các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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 Điều 3. Phụ trách Văn phòng, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, 

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; công chức, 

người lao động các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;           (để báo cáo) 

- Tổng cục THADS; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT của Cục; 

- Lưu: VT, VP (Huyền). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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