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BỘ TƯ PHÁP 
 

BỘ TƯ PHÁP  
 
 

Số: 13/2012/TT-BTP 

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

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012 

 
THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 
năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức 
vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân 
dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;  

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự 
về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức 
làm công tác thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang và mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội 
nhân dân và công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; 

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ (Công văn số 3602/BNV-TL ngày 05 
tháng 10 năm 2012) và Bộ Tài chính (Công văn số 15106/BTC-HCSN ngày 31 
tháng 10 năm 2012),  

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Vụ trưởng 
Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết phụ cấp chức danh 
lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự như sau: 
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Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này áp dụng đối với công chức 
được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo trong tổ chức bộ máy của Cục Thi hành án 
dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thi hành 
án dân sự); Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự). 

Điều 2. Mức phụ cấp 

1. Đối với các chức danh lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự 
 

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

STT Chức danh lãnh đạo TP Hà Nội,  
TP Hồ Chí Minh 

Các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

còn lại 

1 Cục trưởng  1,00 0,90 

2 Phó Cục trưởng  0,80 0,70 

3 
Trưởng phòng thuộc Cục 
Thi hành án dân sự 

0,60 0,50 

4 
Phó Trưởng phòng thuộc 
Cục Thi hành án dân sự 

0,40 0,30 

 
2. Đối với các chức danh lãnh đạo của Chi cục Thi hành án dân sự 
 

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

STT Chức danh lãnh đạo Thành phố 
thuộc tỉnh là 

đô thị loại I, II 

TP thuộc tỉnh là đô thị 
loại III, quận thuộc 
Hà Nội, quận thuộc 

TP Hồ Chí Minh 

Huyện, thị 
xã và các 

quận còn lại 

1 Chi Cục trưởng  0,60 0,55 0,50 

2 Phó Chi cục trưởng  0,40 0,35 0,35 

3. Mức phụ cấp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được tính theo hệ số so 
với mức lương tối thiểu phù hợp với từng thời điểm do Nhà nước quy định. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

1. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự:  
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a) Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này đối với các cơ quan thi hành 
án dân sự trong phạm vi toàn quốc; 

b) Rà soát, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định điều chỉnh phụ cấp chức vụ 
đối với các chức danh lãnh đạo theo phân cấp quản lý; 

c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của Cục 
trưởng Cục Thi hành án dân sự và quyết định xử lý sai phạm theo quy định; 

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tư pháp 
tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp để phối hợp với các Bộ, ngành có liên 
quan bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại 
Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp:  

Giúp Bộ trưởng kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng quyết định 
xử lý sai phạm theo quy định. 

3. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp: 

Phối hợp với Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tham mưu, trình 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp để phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan bảo đảm kinh 
phí thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này. 

4. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự:  

Rà soát, quyết định hoặc trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự 
quyết định điều chỉnh phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo theo phân 
cấp quản lý. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.  

2. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 2 của Thông tư này được 
tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án 
dân sự địa phương chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Hà Hùng Cường 


