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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /CĐ-TCTHADS            
 

             Hà Nội, 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc                               

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ điện 

Kính gửi:  

     - Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục; 

                                - Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ nội dung Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 16/4/2020 về phòng, chống dịch Covid-

19; căn cứ nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1401/BTP-VP ngày 16/4/2020 của Bộ 

Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 

của Văn phòng Chính phủ,Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập 

trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ cụ thể như sau: 

1. Đối với các cơ quan THADS tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, 

Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh - là nhóm địa phương có 

nguy cơ cao) tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1185/BTP-

VP ngày 31/3/2020, Công văn số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 và chỉ đạo của 

Tổng cục THADS tại Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 đến ngày 

22/4/2020. (Lưu ý: Cấp có thẩm quyền có thể sẽ xem xét kéo dài đến 30/4/2020 hoặc 

lâu hơn, tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên từng địa bàn). 

2. Đối với các cơ quan THADS tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa 

Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, 

Đồng Tháp, Hà Giang - là các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ) tiếp tục tập trung 

thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1185/BTP-VP ngày 31/3/2020, Công văn số 

1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 và chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công điện 
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số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/3/2020 đến ngày 22/4/2020. (Lưu ý: sẽ có điều 

chỉnh vào ngày 22/4/2020 tùy theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn). 

3. Đối với các cơ quan THADS tại 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

còn lại (là các địa phương thuộc nhóm có nguy cơ thấp): Bên cạnh việc tiếp tục thực 

hiện các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ 

đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1113/BTP-BCĐ ngày 27/3/2020, Công văn số 

1144/BTP-BCĐ ngày 30/3/2020 và chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công điện số 

970/CĐ-TCTHADS ngày 27/3/2020 thì cần kịp thời bám sát các nội dung chỉ đạo 

cụ thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực 

hiện cho phù hợp với diễn biến tình hình, nguy cơ dịch bệnh ở địa phương. 

Trên đây là chỉ đạo của Tổng cục THADS, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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