
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

       HUYỆN DẦU TIẾNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số:           /QĐ-UBND        Dầu Tiếng, ngày      tháng        năm 2019     

         

        QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng 

                           

                                            ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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, 

Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 566/TTr-CCTHA ngày 13/5/2019 của Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, gồm các ông, bà 

có tên và giữ chức vụ sau: 

1. Ông: Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng 

ban; 

2. Ông: Đỗ Tấn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện - 

Phó trưởng ban; 

Và các thành viên: 

3. Trưởng Công an huyện; 

4. Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

5. Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

6. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

           * Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự: 
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1. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện;       

2. Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện. 

Ngoài các thành phần nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thể 

yêu cầu đại diện Phòng Nội vụ huyện, Phòng Quản lý đô thị huyện, Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ban 

Chỉ huy Quân sự; mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa 

án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Bảo hiểm xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn và các cơ quan có liên quan tham 

dự các cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện khi cần thiết. 

Điều 2. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 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, Tòa 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. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, 

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, 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 kể từ ngày ký. 

 (Quyết định này thay thế Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 

của Ủy ban nhân huyện Dầu Tiếng)./. 

 

Nơi nhận:   
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; 
- Cục THADS tỉnh Bình Dương (để báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- LĐVP, CV; 

- Lưu: VP, Chi cục THADS. 

               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 


