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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công vụ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông 

  
  

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CTHADS ngày 06/10/2021 và Quyết định 

số 03/QĐ-CTHADS ngày 06/10/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

thành phố Hà Nội về việc Kiểm tra công vụ,  Đoàn kiểm tra công vụ đã tiến 

hành kiểm tra đột xuất tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông vào hồi 

08h20 phút ngày 09/11/2021. Kết quả kiểm tra như sau: 

- Đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông sạch sẽ, gọn gàng. Cơ 

bản các công chức, người lao động tại Chi cục chấp hành tốt các quy định về 

thời gian làm việc, trang phục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc 5K trong 

phòng chống dịch Covid -19. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/20213 của Bộ Tư 

pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu bia 

trong ngày làm việc. 

- Chi cục đã triển khai công văn số 3758/CTHADS-VP ngày 22/9/2021 

của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc nhiệm vụ, giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. 

Tại thời điểm kiểm tra, một số công chức, người lao động còn có vi 

phạm, cụ thể: 

- Về trang phục ngành: có 02 đồng chí chưa mặc trang phục theo quy 

định (đồng chí Điêu Quỳnh Anh, Chuyên viên; Ngô Văn Dương, Lái xe). 

- Về chấp hành thời gian làm việc: 01 đồng chí đi muộn (đồng chí Hoàng 

Thanh Tú - Chấp hành viên sơ cấp). 

Trên đây là thông báo kết quả kiểm tra đột xuất công vụ tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Hà Đông. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thông 

báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự quận, 



huyện, thị xã trực thuộc biết và thực hiện nghiêm quy định về kỷ cương, kỷ luật 

công vụ./. 

Nơi nhận: 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó cục trưởng (để chỉ đạo); 

- Thành viên Đoàn kiểm tra công vụ; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc;  ( để t/h) 

- Cổng TTĐT Cục THADS; 

- Lưu VT, Thư ký Đoàn Kiểm tra. 
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