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THÔNG BÁO 

Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7 

 

  

Ngày 05/8/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội 

nghị giao ban công tác tháng 7, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực 

hiện trong thời gian tới. Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham 

dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị và kế toán 

trưởng cơ quan Cục. 

 Sau khi nghe Chánh Văn phòng Cục báo cáo kết quả công tác 10 tháng năm 

2022, một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và 

các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn kết 

luận như sau: 

 1. Về kết quả công tác tháng 7 năm 2022 

   Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, Lãnh đạo Cục 

THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ 

Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh 

và cấp ủy, UBND cấp huyện để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS.  

Toàn tỉnh, số việc phải thi hành là 8.323việc, trong đó: số có điều kiện thi 

hành là 6.658 việc, chiếm 79,87% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều 

kiện là 1.655 việc, chiếm 20,13% trong tổng số phải thi hành, trong số có điều 

kiện thi hành, số thi hành xong là 4.953 việc, đạt tỉ lệ 74,50%. Tổng số phải thi 

hành là 2.088.253.455.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 

1.052.151.688.000 đồng, chiếm 50,38% trong tổng số phải thi hành; số chưa có 

điều kiện là 1.036.101.767.000 đồng, chiếm 49,62% trong tổng số phải thi hành, 

trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 197.805.666.000 đồng, đạt tỉ 

lệ 18,80% (giảm18,89%) so với cùng kỳ năm 2021.  

 Tại cơ quan Cục, tổng số phải thi hành 726 việc với số tiền 469.251.938.000 

đồng, trong đó có điều kiện thi hành 490 việc bằng 307.355.769.000 đồng, chiếm 

67,49% về việc và 65,45% về tiền; số chưa có điều kiện thi hành 235 việc bằng 

161.770.087.000 đồng, chiếm 32,51% về việc và 34.55% về tiền. Đã giải quyết 

xong là 351 việc và 12.547.367.000 đồng. Tỷ lệ giải quyết đạt 71,63% về việc và 

4,08% về tiền. 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kết quả công tác 10 tháng đầu năm 

2022 còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Kết quả thực hiện một số công việc còn 

chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, tỷ lệ giải quyết về tiền của cơ quan Cục đạt thấp, 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế cơ quan của một bộ phận công 

chức và người lao động chưa được nghiêm túc... 

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới 
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 Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục trưởng yêu 

cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, 

lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, chủ động triển khai thực hiện các công việc theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: 

  1. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, bám sát Kế hoạch công tác của Cục 

THADS tỉnh, Kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong 

bối cảnh năm công tác chỉ còn hơn 01 tháng, do vậy, Thủ trưởng các đơn vị chủ 

động rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, những mặt 

công tác nào kết quả đạt thấp, để đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu, 

nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 2022;  

  2. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện phương 

châm hướng về cơ sở, chủ động bám sát cơ sở, đặc biệt là đối với địa bàn trọng 

điểm, vụ việc trọng điểm; tăng cường trao đổi, làm việc với các đơn vị để trực 

tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các đơn vị, nhất 

là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc đang trong quá trình xử lý tài sản 

và các vụ việc khác liên quan đến tín dụng, ngân hàng, ở các địa bàn trọng điểm 

như: cơ quan Cục, thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, huyện Kim Thành, 

thị xã Kinh Môn, ... Kiên trì và nghiêm túc thực hiện việc xây dựng kế hoạch, 

phương án tổ chức thi hành từng vụ việc. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn 

vị và tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức thuộc quyền quản lý của 

mình; các đơn vị chủ động rà soát danh sách án chưa có điều kiện, đối với người 

phải thi hành án đủ điều kiện được miễn giảm thì lập hồ sơ chuyển sang Viện 

kiểm sát, Tòa án nhân dân cấp  huyện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo 

quy định;  

  3. Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Cục tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ 

cương, nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành và vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu; giám sát việc thực thi công vụ của công chức, người lao động tại các đơn 

vị. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh Lãnh 

đạo Cục các giai đoạn theo chỉ đạo của Tổng cục THADS; xây dựng kế hoạch 

phương án điều động công chức đối với một số đơn vị thuộc Cục và Chi cục trực 

thuộc, thực hiện bảo đảm cân đối chung và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; quan 

tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, làm tốt công tác thi đua khen thưởng 

và sơ kết, tổng kết các đợt thi đua khen thưởng. 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 

29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2022-2026, Chương trình, 

Kế hoạch của Tổng cục THADS, của Cục THADS tỉnh về phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS; 

4. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra theo đúng Kế hoạch đề ra, Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS tiếp tục tăng cường công 

tác tự kiểm tra, kiểm tra chéo trong nội bộ nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời 

các vi phạm trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác tiếp 

công dân tại trụ sở cơ quan.  
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Hoàn thiện các tài liệu để phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức 

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong THADS trong tháng 8 năm 2022; các đơn 

vị thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện nghiêm túc Kế hoạch tổng kết Luật THADS đảm bảo chất lượng và đúng 

tiến độ thời gian; 

        5. Tập trung thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư công xây dựng trụ sở 

các cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025; thường xuyên rà soát, đối chiếu và tiến 

hành xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định của pháp luật và Quy trình 

của Tổng cục THADS; quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc đúng 

nguyên tắc và Quy chế sử dụng tài sản công; quan tâm làm tốt công tác quản lý 

nội vụ cơ quan, thực hiện tốt các quy định về văn hóa công sở; tiếp tục cải cách 

thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả 

các phần mềm hiện có, tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ. Tiếp tục 

quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương tại Hội nghị 

giao ban công tác tháng 7 năm 2022, Cục THADS tỉnh thông báo để các đơn vị, cá 

nhân có liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Tổng cục THADS (để biết); 

- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng các phòng chuyên môn (để thực hiện); 

- Chi cục THADS các huyện, TP, TX (để biết); 

- Trang thông tin điện tử của Cục (để đăng tải);                                                

- Lưu VT. 

     TL. CỤC TRƯỞNG 
     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

   Đồng Văn Kiên 
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