
Mẫu số 1 

       UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH (THÀNH PHỐ). .............                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:        /QĐ-UBND                      ........., ngày ......   tháng.....    năm....... 

                                    

QUYẾT ĐỊNH  

Thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự  

tỉnh (thành phố)......................... 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ).................... 

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 

2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ - CP ngày 18 tháng 7 năm 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 liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài 

chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt 

động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; 

     Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thành phố)......., 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh (thành phố)........., 

gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông, bà.......... , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) 

- Trưởng ban; 

2. Ông, bà.......... , Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thành phố) -

Phó Trưởng ban; 

3. Ông, bà.......... ,  Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) - Thành viên; 

4. Ông, bà.......... ,   Giám đốc  Sở Tài chính tỉnh (thành phố) - Thành viên; 



5. Ông, bà........, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố) 

- Thành viên; 

6. Ông, bà.......... , Giám đốc  Công an tỉnh (thành phố) - Thành viên; 

7. Ông, bà.......... , …Cục Thi hành án dân sự tỉnh (thành phố), Thư ký Ban 

Chỉ đạo thi hành án dân sự. 

8. Ông, bà.......... ,… Văn phòng UBND, Thư ký Ban Chỉ đạo thi hành án 

dân sự. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh (thành phố) ................. có vai 

trò, trách nhiệm và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 

2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao và Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân 

sự. 

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

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh (thành phố)......., Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông,  

bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                                                                          

                                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

Nơi nhận:                                                                                                           CHỦ TỊCH 

-  Như  Điều 3 (để thực hiện);                                                                                               
- Bộ Tư pháp; 

- Tổng cục Thi hành án dân sự;                         Ký tên, đóng dấu 

- Thường trực tỉnh (thành) uỷ; 

- UBND, HĐND tỉnh (thành phố); 

- Lưu: VP, Cục THADS.          

       ......................... 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


