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QUY ĐỊNH 

Xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự đạt chuẩn  

Kỷ cương, kỷ luật, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-CTHADS ngày 22 tháng 11 năm 

2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng) 

 

 Để xây dựng hình ảnh các cơ quan Thi hành án dân sự chuyên nghiệp, kỷ 

cương, kỷ luật và đảm bảo cho công chức, người lao động được làm việc trong môi 

trường văn hóa công sở văn minh, hiện đại. Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh 

Cao Bằng quy định xây dựng cơ quan Thi hành án dân sự đạt chuẩn kỷ cương, kỷ 

luật, xanh, sạch, đẹp, an toàn gồm các nội dung: 

I. CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ  

1. Tiêu chuẩn 1: Công sở văn minh, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật (gồm 05 

tiêu chí) 

1.1. Tiêu chí 1: Tên, biển hiệu đơn vị, treo cờ tổ đúng quy định. 

1.2. Tiêu chí 2: Có hộp thư lấy ý kiến góp ý của công dân tại cơ quan, đơn 

vị. Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, niêm yết công khai các quy 

trình hướng dẫn thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân tìm hiểu; thực hiện 

tốt luật phòng chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác, thực hiện chống 

lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

1.3. Tiêu chí 3: Có xây dựng và thực hiện tốt các quy chế (Quy chế dân chủ 

tại cơ quan, đơn vị, Quy chế làm việc; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy 

chế chi tiêu nội bộ …).  

1.4. Tiêu chí 4: Có tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao. 

1.5. Tiêu chí 5: Đối với công chức, người lao động: 

 -  Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, giờ giấc làm việc, có thái độ vui vẻ, 

giải quyết công việc nhanh gọn, không gây phiền hà cho người dân.  

 - Chấp hành việc mặc trang phục ngành. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử thực 

hiện theo đúng chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức. 

 - Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng và trong việc hiếu, hỷ, lễ hội; 

100% cán bộ công chức đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại địa phương.  
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 - Không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá tại phòng 

họp và tại những nơi quy định không hút thuốc lá.  

 - Nội bộ đoàn kết thống nhất; Thực hiện tốt nội quy cơ quan, đơn vị; Luật 

cán bộ công chức; công chức, người lao động không vi phạm kỷ luật từ hình thức 

cảnh cáo trở lên. 

2. Tiêu chuẩn 2: Cơ quan xanh (gồm 03 tiêu chí) 

2.1. Tiêu chí 1: Trồng cây xanh, cây cảnh, tạo môi trường xanh phía trong 

khuôn viên cơ quan, đơn vị. 

2.2. Tiêu chí 2: Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh thường 

xuyên được công chức và người lao động chăm sóc.  

2.3. Tiêu chí 3: Hằng năm, tổ chức cho công chức, người lao động tham gia 

trồng cây (tại cơ quan hoặc ở địa phương). 

3. Tiêu chuẩn 3: Cơ quan sạch (gồm 05 tiêu chí) 

3.1. Tiêu chí 1: Toàn bộ khuôn viên của cơ quan, các khối công trình phục 

vụ làm việc, sinh hoạt của công chức, người lao động đảm bảo luôn sạch sẽ, thông 

thoáng, giữ gìn vệ sinh môi trường. 

3.2. Tiêu chí 2: Có nơi xử lý rác thải, có thùng đựng rác được đặt ở vị trí 

hợp lý, đảm bảo mỹ quan, có nắp đậy. 

3.3. Tiêu chí 3: Phòng làm việc ngăn nắp gọn gàng, sạch đẹp. Nhà vệ sinh 

sạch sẽ có chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. 

3.4. Tiêu chí 4: Có nơi để xe nề nếp, trật tự. 

3.5. Tiêu chí 5: Xây dựng chương trình, kế hoạch và lịch phân công công 

chức, người lao động tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây xanh; giữ 

gìn vệ sinh môi trường cơ quan, khu vệ sinh, sân hàng ngày và lao động tổng vệ 

sinh toàn cơ quan, đơn vị thường kỳ. 

4. Tiêu chuẩn 4: Cơ quan đẹp (gồm 03 tiêu chí) 

4.1. Tiêu chí 1: Cơ quan sắp xếp, bố trí nơi làm việc hợp lý, không để lẫn 

không gian nghỉ trong phòng làm việc; sử dụng tài sản, đất và các công trình đúng 

mục đích; không để diện tích đất thừa, hoang hóa. 

4.2. Tiêu chí 2: Trong các phòng họp, phòng làm việc, các thiết bị được sắp 

xếp, bố trí khoa học, gọn gàng, thẩm mỹ. Hệ thống panô, khẩu hiệu phải có nội 

dung, hình thức phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền; được treo ở các vị trí phù hợp 

đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn. 

4.3. Tiêu chí 3: Công chức và người lao động phải có ý thức cao trong việc 

giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia vào các hoạt động văn hoá, 

bảo vệ môi trường; đảm bảo môi trường làm việc.  

5. Tiêu chuẩn 5: Cơ quan an toàn (gồm 02 tiêu chí) 

5.1. Tiêu chí 1: Phân công lịch trực, tổ chức lực lượng bảo vệ, thực hiện tốt 
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công tác phòng gian bảo mật, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị.  

5.2. Tiêu chí 2: Hệ thống điện đảm bảo an toàn; thực hiện tốt công tác phòng 

cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy, nổ tại cơ quan. Cơ quan đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự”. Thực hiện phòng chống các loại tệ nạn xã hội và không 

lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại. 

II. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ 

1. Mức điểm tối đa cho mỗi tiêu chí 

- Tổng số có 18 tiêu chí đánh giá công tác xây dựng cơ quan kỷ luật, kỷ 

cương, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tổng điểm tối đa cho 18 tiêu chí là 100 

điểm. Cụ thể: 

- Tiêu chuẩn 1 có 05 tiêu chí tương ứng tối đa: 35 điểm 

+ Tiêu chí 1: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 2: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 3: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 4: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 5: Tối đa là 15 điểm 

- Tiêu chuẩn 2 có 03 tiêu chí tương ứng tối đa: 15 điểm 

+ Tiêu chí 1: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 2: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 3: Tối đa là 5 điểm 

- Tiêu chuẩn 3 có 05 tiêu chí tương ứng tối đa: 25 điểm 

+ Tiêu chí 1: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 2: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 3: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 4: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 5: Tối đa là 5 điểm 

- Tiêu chuẩn 4 có 03 tiêu chí tương ứng tối đa: 15 điểm 

+ Tiêu chí 1: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 2: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 3: Tối đa là 5 điểm 

- Tiêu chuẩn 5 có 02 tiêu chí tương ứng tối đa: 10 điểm 

+ Tiêu chí 1: Tối đa là 5 điểm 

+ Tiêu chí 2: Tối đa là 5 điểm 
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2.  Nguyên tắc chấm điểm 

 Tính theo tỷ lệ % hoàn thành của từng tiêu chí để tính điểm (Ví dụ: tiêu chí 

1 Tiêu chuẩn 1 hoàn thành 70% nội dung sẽ được 5 x 70% = 3,5 (điểm)).  

3. Tổng điểm và đánh giá kết quả 

- Tổng điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm; 

- Cơ quan đạt loại tốt: Có tổng điểm đạt > 80 điểm; 

- Cơ quan đạt loại khá: Có tổng điểm đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; 

- Cơ quan đạt loại trung bình: Có tổng điểm từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; 

- Cơ quan không đạt: Có tổng điểm các tiêu chí đạt dưới 50 điểm. 

4. Quy trình đánh giá cho điểm và xếp loại (đánh giá theo năm) 

- Chi cục THADS các huyện, thành phố tự chấm điểm, đánh giá xếp loại gửi 

về Cục để thẩm định (xong trước 15/9 hàng năm); 

- Cục THADS tỉnh thẩm định, đánh giá các đơn vị trực thuộc (trước 30/9 

hàng năm). Kết quả xét, đánh giá là 1 tiêu chí bắt buộc để xếp loại các Chi cục 

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ yêu cầu đạt loại tốt, Hoàn thành tốt nhiệm vụ yêu 

cầu đạt loại khá trở lên) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục, Công đoàn, Đoàn Thanh 

niên trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Cục xây dựng Cục THADS đạt chuẩn kỷ 

luật, kỷ cương, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

- Giao Văn phòng phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục chỉ đạo, 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá các đơn vị thực hiện và thống kê, báo cáo kết quả xây 

dựng cơ quan kỷ luật, kỷ cương, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn; tổng hợp và 

báo cáo lãnh đạo Cục xem xét quyết định công nhận. Đề xuất thành lập đoàn kiểm 

tra, thẩm định việc thực hiện tại các Chi cục THADS nếu thấy cần thiết. 

2.  Chi cục THADS các huyện, thành phố 

Có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại hướng dẫn 

này. Hằng năm tại đơn vị, phân công công chức, người lao động tổ chức thực hiện 

các biện pháp xây dựng cơ quan đạt chuẩn kỷ luật, kỷ cương, văn minh, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá kết quả công tác xây dựng cơ quan đạt 

chuẩn kỷ luật, kỷ cương, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn của đơn vị, báo kết 

quả thực hiện, gửi bản tự chấm điểm về Cục (qua Văn phòng) trước ngày 20/9 

hằng năm. 

Cục THADS tỉnh yêu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ về Cục (qua Văn phòng, Email: 

vanphong.cbg@moj.gov.vn; điện thoại 954.949) để được hướng dẫn giải quyết./. 
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