
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:    /CTHADS - TCCB  
V/v thông báo kết quả đánh giá,  

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ  

của tập thể năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 10 năm 2021 

 

 

                        Kính gửi:  

            - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

            - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự  

                                          các huyện, thành phố. 
 

 Căn cứ biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 10 

năm 2021 về nội dung xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong 

công tác đối với các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, 

thành phố năm 2021. Cục Thi hành án dân sự thông báo kết quả như sau: 

 I. Tập thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 tập 

thể, gồm các tập thể sau: 

 1. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự; 

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

 3. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án, Cục Thi hành án dân sự; 

 4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

 5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

 II. Tập thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 06 tập thể, 

gồm các tập thể sau: 

1. Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự; 

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

3. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn; 

4. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương; 

5. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang; 

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

 Trên đây là thông báo của Cục Thi hành án dân sự công nhận kết quả đánh giá 

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của các phòng chuyên môn thuộc Cục 

và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2021, đề nghị Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện thành 

phố thông báo công khai kết quả đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị 

được biết./.  
 

         Nơi nhận: 
         - Như trên ; 

         - Tổng cục THADS (để báo cáo); 

         - Hội đồng TĐ- KT các cơ quan THADS tỉnh;  

         - Lãnh đạo Cục THADS; 

         - Lưu: VT, TCCB (Nam). 

  CỤC TRƯỞNG 

  

 

 

  Nguyễn Tuyên 
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