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Kính gửi: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Các quận ủy, huyện ủy, 

- Ban Chỉ đạo Công tác thi hành án dân sự thành phố. 

----- 

Thực hiện Công văn số 799-CV/BCSĐ ngày 14/01/2021 của Ban cán sự đảng 

Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự; nhằm tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt 

một số nội dung sau:   

1- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò,             

trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác thi hành án dân sự, 

xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân sự 

với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, đơn vị.  

2- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt 

và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng,           

chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự, 

thi hành án hành chính; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật          

của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là pháp luật về thi hành 

án dân sự, thi hành án hành chính.  

3- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban              

nhân dân thành phố chỉ đạo: 

3.1- Các cơ quan, đơn vị chức năng thành phố, nhất là Cơ quan thi hành án 

dân sự thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác             

phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện             

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các cơ quan thi          

hành án dân sự trên địa bàn thành phố thi hành xong đạt và vượt trên 81,50% 

về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; tập trung 

giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng nâng cao          

tỷ lệ thi hành trong các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng,                   

việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án tham nhũng, kinh tế… 
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3.2- Ủy ban nhân dân các cấp thành phố tăng cường công tác kiểm tra, 

tự kiểm tra, thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi           

vi phạm pháp luật nói chung, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án; 

có biện pháp khắc phục ngay từ giai đoạn đầu khi tổ chức thi hành vụ việc 

nếu để xảy ra sai phạm; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, đúng quy định          

các trường hợp chậm thực hiện việc thi hành án hành chính, nhất là những vụ việc 

tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm, phản ánh. 

4- Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án 

dân sự trong sạch, vững mạnh; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy       

cơ quan thi hành án dân sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức 

cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chấp hành viên và công chức thi hành án 

dân sự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo môi trường            

làm việc công khai, minh bạch, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ,              

không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết thay thế những cán bộ, 

công chức yếu kém không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp,             

các ngành liên quan đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ, 

tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, nhà công vụ,              

bố trí quỹ đất cho cơ quan thi hành án dân sự xây dựng trụ sở làm việc,        

kho vật chứng, đảm bảo điều kiện cần thiết, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ            

cho cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ.       

5- Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng 

Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố             

và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 
- - Như trên, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  
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