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BỘ TƯ PHÁP
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 836/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự
tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017 (Danh mục văn bản kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục
trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Tiến Dũng

94

CÔNG BÁO/Số 471 + 472/Ngày 30-6-2017
BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP
TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BTP ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Số, ký hiệu;
Tên loại ngày, tháng,
STT
văn bản năm ban hành
văn bản

01/2011/TTBTP ngày
10/01/2011

Tên gọi của văn
bản/Trích yếu nội
dung của văn bản
Quy định mẫu, nguyên
tắc cấp phát, sử dụng
Thẻ Chấp hành viên,
Thẻ Thẩm tra viên thi
hành án và trang phục,
phù hiệu, cấp hiệu công
chức trong hệ thống thi
hành án dân sự

1

Thông tư

2

Quy định trình tự, thủ
tục bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, từ chức, miễn nhiệm,
cách chức, giáng chức
công chức lãnh đạo cấp
Vụ thuộc Tổng cục Thi
09/2012/TT-BTP
hành án dân sự; lãnh
Thông tư
ngày 01/9/2012
đạo Cục, lãnh đạo các
phòng chuyên môn và
tương đương thuộc Cục
Thi hành án dân sự;
lãnh đạo Chi cục Thi
hành án dân sự

Lý do hết
hiệu lực

Ngày hết
hiệu lực

Được thay thế bởi 07/5/2017
Thông tư số 02/2017/
TT-BTP ngày 23/3/2017
của Bộ Tư pháp Hướng
dẫn một số nội dung
quản lý công chức, viên
chức, người lao động
thuộc hệ thống tổ chức
thi hành án dân sự
07/5/2017
Được thay thế bởi
Thông tư số 02/2017/
TT-BTP ngày 23/3/2017
của Bộ Tư pháp Hướng
dẫn một số nội dung
quản lý công chức, viên
chức, người lao động
thuộc hệ thống tổ chức
thi hành án dân sự
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Số, ký hiệu;
Tên loại ngày, tháng,
STT
văn bản năm ban hành
văn bản

Tên gọi của văn
bản/Trích yếu nội
dung của văn bản

Lý do hết
hiệu lực
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Ngày hết
hiệu lực

3

Được thay thế bởi Thông 07/5/2017
tư số 02/2017/TT-BTP
ngày 23/3/2017 của Bộ
Quy định về tổ chức thi Tư pháp Hướng dẫn một
10/2012/TT-BTP
tuyển vào ngạch Chấp số nội dung quản lý
Thông tư
ngày 15/10/2012
công chức, viên chức,
hành viên sơ cấp
người lao động thuộc hệ
thống tổ chức thi hành
án dân sự

4

Được thay thế bởi 07/5/2017
Thông tư số 02/2017/
TT-BTP ngày 23/3/2017
của Bộ Tư pháp Hướng
dẫn một số nội dung
quản lý công chức, viên
chức, người lao động
thuộc hệ thống tổ chức
thi hành án dân sự

Quy định tiêu chuẩn
chức danh công chức
13/2013/TT-BTP giữ chức vụ lãnh đạo,
Thông tư
ngày 13/9/2013 quản lý thuộc Cục Thi
hành án dân sự và Chi
cục Thi hành án dân sự

