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Số:  430 /CTHADS-KT 
V/v thực hiện quy trình tiếp nhận, phân công 

giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc 

hội chuyển đến 

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 8 năm 2019 

 

 

  Kính gửi:  

 - Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

  - Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện theo Quy trình tiếp nhận, phân công giải quyết, trả lời kiến nghị 

của cử tri do Quốc hội chuyển đến (Ban hành kèm theo Quyết định số 922/QĐ-

TCTHADS ngày 01/8/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự), 

Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây: 

1. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ trì, phối hợp với các 

Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành 

phố nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy trình tiếp nhận, phân công giải 

quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến (Ban hành kèm theo 

Quyết định số 922/QĐ-TCTHADS ngày 01/8/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục 

Thi hành án dân sự), (có file gửi kèm). 

2. Tại Cục Thi hành án dân sự, giao Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại kiến nghị có nội dung thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Cục; tham mưu cho Cục trưởng phân công các Phòng chuyên môn 

thuộc Cục hoặc Chi cục tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị; đồng thời theo dõi 

đôn đốc, tổng hợp việc xử lý trả lời kiến nghị đảm bảo theo đúng Quy trình. 

3. Tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố, Chi cục trưởng 

có trách nhiệm phân công lãnh đạo Chi cục phụ trách và đồng chí Thẩm tra viên của 

đơn vị tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị đảm bảo theo Quy 

trình. 

4. Đối với các đơn thư, kiến nghị của cử tri do Hội đồng nhân dân các cấp 

chuyển đến các cơ quan thi hành án dân sự thì vận dụng Quy trình tiếp nhận, phân 

công giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri (Ban hành kèm theo Quyết định số 

922/QĐ-TCTHADS ngày 01/8/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án 

dân sự) để xử lý. 

5. Trong quá trình thực hiện Quy trình này nếu có phát sinh vướng mắc thì 

báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (qua Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo) để xem xét, giải quyết và kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp. 
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Nhận được công văn này yêu cầu Trưởng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành 

phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận:  KT. CỤC TRƯỞNG 
  - Như trên; 

  - Cục trưởng (b/c); 

  - Phó cục trưởng (để chỉ đạo); 

  - Các Phòng chuyên môn thuộc Cục;  

  - Lưu: VT, Phòng KTr.
v 

PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Bùi Văn Ty 
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