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                     Kính gửi: 

    - Các Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

                                     - Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện. 

Thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và 

Cục THADS thành phố đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải 

pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao. 

Tuy nhiên, tại một số đơn vị ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính 

của một số công chức còn hạn chế làm ảnh hưởng đến kết quả thi hành án chung 

của toàn thành phố. 

Để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao hiệu quả hoạt động công vụ và uy tín của các cơ quan Thi hành án dân sự 

thành phố. Cục THADS thành phố yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, 

Chi cục THADS quận, huyện khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm một số 

nhiệm vụ sau đây: 

1. Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục rà soát, 

bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc; quy trình giải quyết công việc 

của đơn vị bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các văn bản của cấp trên và phù 

hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm 

việc, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Chấp hành viên, Thẩm tra viên và các 

công chức khác khi đi làm việc tại cơ sở ở cả trong và ngoài địa phương. 

2. Thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính và văn hóa công sở tại đơn vị. Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu 

hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, 

tiêu cực trong các mặt công tác THADS. Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, 

huyện chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, kỷ 

cương tại đơn vị. 

3. Không tổ chức đi học tập kinh nghiệm, giao lưu, tham quan du lịch trong 

giờ hành chính, dành thời gian tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 

năm 2023. 

4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, tham mưu giúp lãnh đạo 
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Cục chỉ đạo, kiểm tra nội vụ; đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân 

sự quận, huyện xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023. 

Cục Thi hành án dân sự thành phố yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn 

thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

  Nơi nhận:   

- Như trên (để t/h); 

- Lãnh đạo Cục (để c/đ); 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP; 

- Lưu: VT, TH. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Hồng Quang 
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