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THÔNG BÁO 

Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị giao ban công tác Quý I/2023 

 

 Ngày 06/01/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

3 tháng đầu năm thi đua 2023, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và phát động phong trào thi 

đua năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ 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, Kế toán của Cục THADS tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục THADS các 

huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. 

 Sau khi nghe Báo cáo kết quả công tác THADS Quý I năm 2023 và một số 

nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi, thảo luận 

của các đơn vị, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng, Cục trưởng 

Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau: 

 1. Về kết quả công tác quý I năm 2023 

Quý I/2023, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã quán triệt, triển khai và tổ chức 

thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục 

THADS, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hải Dương; tập trung quán triệt, chỉ đạo, thực 

hiện các văn bản về việc phân loại, đánh giá công chức, bình xét thi đua năm 2022, 

chỉ đạo việc tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng chương trình, kế hoạch công 

tác năm 2023; tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành 

hữu quan để chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo việc tổ chức THADS. Kết quả công tác 3 

tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực: công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành 

ngày càng được tăng cường; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy tiếp tục được quan 

tâm, các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, người lao động được thực hiện 

kịp thời, đúng quy định; việc đánh giá, phân loại công chức, bình xét thi đua, xếp 

loại cơ quan THADS được thực hiện một cách dân chủ, khách quan và bảo đảm thực 

chất; nội quy, quy chế cơ bản được thực hiện nghiêm túc, lề lối làm việc, kỹ năng 

công tác được nâng lên; công tác kiểm tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác 

quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được chỉ đạo thường xuyên, bảo đảm đúng chế độ, 

định mức; kết quả thi hành án về việc đạt khá cao.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS quý I năm 2023 cũng 

còn một số tồn tại, hạn chế: việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi, có 

lúc chưa thực sự nghiêm túc; tỷ lệ giải quyết về tiền của toàn tỉnh đạt thấp (5,27%).  

2. Một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới 
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Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu các đơn vị thực 

hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau đây:  

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương 

liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nhất là 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; Chỉ thị số 36/CT-TU ngày 04/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm 

vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023; triển khai thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, trong đó 

tập trung bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực 

THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và Quyết định của Tổng cục 

THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 đến toàn thể đội ngũ 

công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện khẩn trương 

xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 theo quy định, trình Lãnh đạo Cục phê duyệt, 

Chi cục THADS cấp huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các 

Chấp hành viên thuộc đơn vị mình để triển khai thực hiện (thực hiện xong trước 

ngày 15/01/2023); 

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung Quy chế phối 

hợp, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc xác minh hiện trạng, đo vẽ 

trích lục tài sản là quyền sử dụng đất để thi hành án, nhất là quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà trong các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng. 

Tiếp tục bám sát cơ sở, xác định địa bàn trọng điểm: cơ quan Cục, Chi cục 

THADS thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành...và các vụ việc 

trọng điểm ảnh hưởng đến chỉ tiêu nhiệm vụ để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các Chấp 

hành viên trong việc thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành án, tập trung xử lý tài sản 

của các vụ việc. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 

các vụ việc có đủ điều kiện, đương sự cố tình chây ỳ không tự nguyện thi hành án 

(Lưu ý: không tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng từ ngày 15 tháng Chạp năm 

Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão);  

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, 

nghiên cứu phân bổ biên chế các cơ quan THADS đảm bảo cho các đơn vị có số 

lượng, cơ cấu công chức phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng kế 

hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023, tăng cường chấn chỉnh kỷ 

cương hành chính, kỷ luật công vụ, tác phong lề lối, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ 

công chức và người lao động trong toàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực 

hiện nghiêm túc việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với Chấp hành viên, kế 
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toán, thủ kho, thủ quỹ trong các Chi cục THADS cấp huyện và trong  nội bộ cơ quan 

Cục; thực hiện tốt  Quy chế chia cụm, Khối thi đua các cơ quan THADS năm 2023; 

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS xây 

dựng Kế hoạch tự kiểm tra theo Quy chế, tăng cường công tác tự kiểm tra 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, kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp 

nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong quá trình tổ chức THADS; 

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

các cơ quan THADS giai đoạn 2022-2025; 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 kinh phí, 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; 

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan, Thủ trưởng cơ quan THADS phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận 

chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị công chức năm 2023 theo đúng quy 

định; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ 

quan THADS, phát huy sức mạnh của các tổ chức này nhằm hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình công chức, 

người lao động thuộc diện gia đình chính sách, công chức nghỉ hưu; quan tâm chăm 

lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị. 

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

nghị giao ban công tác Quý I năm 2023, Cục THADS tỉnh thông báo để các đơn vị, 

cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Văn phòng Tổng cục THADS (để báo cáo); 

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

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

- CCT Chi cục THADS cấp huyện (để thực hiện);  

- 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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