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Ngày 05 tháng 10 năm 2016, đồng chí Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cục với 

Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục để đánh giá kết quả công tác tháng 9 và 

cả năm 2016, đồng thời, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2016 và năm 

2017 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.  

Sau khi nghe Trưởng các Phòng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ tháng 9 và cả năm công tác 2016, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó 

Cục trưởng, đồng chí Cục trưởng kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:  

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

1. Kết quả công tác tháng 9/2016: 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt 2 thi hành án dân sự cao điểm 

từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016. 

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp 

Quốc hội; Báo cáo Đoàn công tác của Ban Bí thư TW Đảng. 

- Sáng ngày 10/9/2016 Cục tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, người lao 

động để làm quy trình bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Chu Quang Tiến; đánh giá kết 

quả THADS toàn thành phố 11 tháng, đề ra giải pháp tập trung hoàn thành chỉ tiêu 

nhiệm vụ trong tháng 9/2016. 

- Sáng ngày 17/9/2916 Cục tổ chức Hội nghị quán triệt, chấn chỉnh, chỉ đạo 

tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Cục về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan thi hành án dân sự. 

- Ngày 21/9/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 đã 

tiến hành làm việc, kiểm tra tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính 

trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (Nghị quyết số 17-NQ/TW 

ngày 01/8/2007), Kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa X (Kết luật số 37-KL/TW 

ngày 02/02/2009), Kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (Kết luận số 64-KL/TW 

ngày 28/5/2013) về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện Chiến lược cán 

bộ đến năm 2020. 

- Tổ chức họp liên ngành về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

cưỡng chế giao nhà cho người trúng đấu giá và giao cho người được thi hành án để 

trừ vào tiền thi hành án. 
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- Tổ công tác xử lý vật chứng, tài sản tồn đọng trước năm 2004 đã phối hợp 

cùng các sở, ban, ngành tiến hành tiêu hủy xong các tài sản vật chứng không còn 

giá trị của 86 vụ án; tiêu hủy xong các tang vật là ma túy tại Kho PC47 và Kho 

công an quận Hoàn Kiếm. 

2. Kết quả công tác năm 2016: 

Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội vừa phải thực hiện 

chủ trương tinh giảm biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 

2014 của Chính phủ vừa phải chỉ đạo tổ chức thi hành án trong điều kiện số lượng 

án phải thi hành ngày càng tăng cao theo, chỉ tiêu thi hành án các năm tăng dần, 

trong khi chỉ tiêu Chấp hành viên giảm. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo Cục Thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội đã chú trọng đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, quyết tâm thực hiện cho 

được chỉ tiêu mà Quốc hội, Bộ, Tổng cục và thành phố giao. Việc thực hiện Kế 

hoạch công tác năm 2016 và việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận 

của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tại buổi làm việc với Cục Thi 

hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 27/01/2016 (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 97/QĐ-CTHADS ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự thành phố Hà Nội) được thực hiện đảm bảo chất lượng.  

* Kết quả công tác 12 tháng năm 2016 Chấp hành viên Cục:  

Tổng số việc phải thi hành là 1.243 việc, với số tiền phải thi hành là 

1,540,858,809,000 đồng. Đã giải quyết xong 781 việc/1,003 việc có điều kiện thi 

hành, đạt tỷ lệ 78%. Về tiền, đã giải quyết xong 318,138,494,000 đồng/ 

901,648,244,000  đồng/có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 35%. Tồn chuyển kỳ sau là 

317 việc, với số tiền 777,438,954,000 đồng. 

Kết thúc 12 tháng năm 2016 một số Chấp hành viên chưa đạt chỉ tiêu: Về 

việc: CHV Phan Việt Bình (47%); Trịnh Cao Sơn (48%); Phạm Ngọc Minh (59%); 

Nguyễn Thị Ngọc Loan (68%); CHV Nguyễn Thanh Hải (68%); Về tiền: CHV 

Nguyễn Công Đức (8%); CHV Phan Việt Bình (21%); CHV Nguyễn Thị Ngọc 

Loan (27%); CHV Vũ Minh Chiến (28%). 

* Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 12 tháng năm 2016 (từ 

ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016) 

- Về việc, tổng số thụ lý là 39.614 việc, tăng 3.112 việc (9%) so với năm 

2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 12.873 việc, số thụ lý mới là 26.741 việc, 

tăng 1.583 việc (6%) so với năm 2015. Tổng số việc phải thi hành là: 38.402 việc, 

trong đó, số có điều kiện thi hành là: 29.783 việc (chiếm tỷ lệ 78%); số chưa có 

điều kiện thi hành là: 8.619 việc (chiếm tỷ lệ 22%). Trong số việc có điều kiện thi 

hành, đã thi hành xong 22.656 việc, đạt tỷ lệ 76%, tăng 1.300 việc so với năm 

2015 (so với chỉ tiêu được giao năm 2016, vượt 6%). Số việc chuyển kỳ sau là 

15.746 việc, trong đó số việc có điều kiện chuyển sang kỳ sau là: 7.127 việc, tăng 

2.714 việc (tăng 62%) so với số có điều kiện năm 2015 chuyển sang. 

- Về tiền, tổng số thụ lý là: 15.050.036.520.000 đồng, tăng 

 3.372.695.944.000 đồng (29%) so với năm 2015, trong đó, số cũ chuyển sang là 

6.495.385.483.000 đồng, số thụ lý mới là: 8.554.651.038.000 đồng, tăng 

 292.103.860.000 đồng (4%) so với năm 2015. Tổng số tiền phải thi hành là: 
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12.637.993.950.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 

10.564.241.779.000  đồng (chiếm tỷ lệ 84%); số chưa có điều kiện thi hành là: 

2.073.752.171.000 đồng (chiếm tỷ lệ 16%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi 

hành xong  2.639.632.843.000 đồng, đạt tỷ lệ 25%, tăng  918.923.086.000 đồng so 

với cùng kỳ năm 2015 (So với chỉ tiêu được giao năm 2016 còn thiếu 5%). Số tiền 

chuyển kỳ sau là  9.998.361.107.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện chuyển kỳ 

sau là: 7.924.608.936.000 đồng, tăng  1.892.274.454.000 đồng (31%) so với số có 

điều kiện năm 2015 chuyển sang.  

Năm 2016, toàn thành phố có 27/30 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu thi hành 

xong về việc trong đó một số đơn vị đạt kết quả cao như: Gia Lâm (92%); Cầu 

Giấy (91%); Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Thanh Xuân (87%); Ứng Hòa 

(86%); Long Biên, Ba Vì, Thanh Oai, Phú Xuyên (84%); Hoàng Mai (83%); Sơn 

Tây (82%); Ba Đình (80%); Cục (76%) ... Có 11/30 Chi cục đạt và vượt chỉ tiêu thi 

hành xong về tiền: Cục (35%); Ba Đình (84%); Ba Vì (36%); Hoàng Mai (35%); 

Sơn Tây (34%); Bắc Từ Liêm; Mỹ Đức (33%); Gia Lâm; Đống Đa (31%); Long 

Biên, Cầu Giấy (30%). Có 03 đơn vị giảm án có điều kiện chuyển kỳ sau, trong đó 

có 02 đơn vị vượt chỉ tiêu được giao: Mỹ Đức (9%); Gia Lâm (5%) và có 7/30 đơn 

vị đạt và vượt chỉ tiêu giảm tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau: Cục (7%);  

Nam Từ Liêm (41%); Ba Vì (62%); Mỹ Đức (29%); Thanh Oai (17%); Ba Đình 

(7%); Sơn Tây (4%). 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự của toàn 

thành phố đạt tỷ lệ về việc còn rất thấp như: Về việc: Chương Mỹ (47%); Thạch 

Thất (49%); Quốc Oai (61%); Hoài Đức (56%). Các chi cục tỷ lệ thi hành xong về 

tiền thấp: Mê Linh (6%); Phúc Thọ (7%), Quốc Oai (5%), Thạch Thất (7%); 

Chương Mỹ (3%) ...... Một số đơn vị việc có điều kiện chuyển kỳ sau còn tăng cao 

như: Về việc: Chương Mỹ (tăng 203%); Hà Đông (tăng 146%); Quốc Oai (tăng 

141%); Thạch Thất (tăng 140%); Hai Bà Trưng (tăng 123%); Đông Anh (tăng 

109%)... Về tiền: Quốc Oai (tăng 207%); Cầu Giấy, Hà Đông (tăng 117%); Mê 

Linh (193%) ......... 

3. Tồn tại, hạn chế:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế tồn tại cần nghiêm túc 

rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để, cụ thể: Việc thực hiện chế độ báo cáo của 

các Phòng chưa nghiêm, thiếu quyết liệt (Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; 

Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại). Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ và 

Phòng Kế hoạch tài chính chưa đánh giá những tồn tại, hạn chế trong một số nội 

dung công tác. Phòng Tổ chức cán bộ chưa đánh giá chi tiết một số công việc đã 

thực hiện, một số nhiệm vụ thực hiện chậm thời hạn. Phòng Kế hoạch tài chính thực 

hiện công tác phối hợp còn yếu, chưa chủ động tham mưu trong việc thực hiện 

kiểm tra các đơn vị trực thuộc. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo chậm 

xử lý giải quyết một số vụ việc, công tác tham mưu còn yếu. Công tác đôn đốc, tập 

hợp, thực hiện chế độ báo cáo, công tác tham mưu của Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án còn hạn chế, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật còn yếu, chưa 

nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục. 

Kết quả thi hành án dân sự của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn 

thành phố Hà Nội năm 2016 mới đạt chỉ tiêu thi hành xong về việc (76%); chỉ tiêu 
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thi hành xong về tiền chỉ đạt 25%, trong khi chỉ tiêu được giao là 30%; số việc, 

tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn tăng cao. 

Tỷ lệ thi hành án tín dụng ngân hàng thấp, nhiều vụ việc chậm đôn đốc tổ 

chức thi hành, chậm tổ chức kê biên xử lý tài sản hoặc sai sót trong quá trình tổ 

chức thi hành, dẫn đến có vụ việc tổ chức bán đấu giá nhưng không giao được tài 

sản hoặc phải hủy kết quả bán đấu giá.  

Yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo cần sâu sát và quyết liệt hơn trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, 

tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 

công tác tiếp theo, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: 

II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 VÀ 

NĂM 2017 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

1.1. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ tháng 10/2016 

- Tổ chức tập văn nghệ để tham dự Liên hoan văn nghệ các cơ quan Khối 

Nội chính thành phố Hà Nội lần thứ I. 

- Chỉ đạo thực hiện việc khóa sổ công tác năm 2016 và mở sổ công tác năm 

2017 theo đúng quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ 

Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu 

mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. 

 - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 107 của Quốc Hội về thực hiện chế định 

Thừa phát lại; Căn cứ công văn số 07/TPLHĐ-VP ngày 23/9/2016 của Văn phòng 

Thừa phát lại quận Hà Đông về việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ số 

01/2014/HĐDV.TĐ ngày 01/8/2014 giữa Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội và Văn phòng Thừa phát lại Hà Đông về việc tống đạt văn bản; Đề nghị 

Trưởng các Phòng chuyên môn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao tiếp 

tục triển khai thực hiện, đề nghị các Chấp hành viên, công chức thuộc đơn vị bắt 

đầu từ ngày 01/10/2016, tiếp tục chuyển giao các loại văn bản, giấy tờ trong diện 

được chuyển giao (qua đầu mối Văn phòng) để Thừa phát lại thực hiện việc tống 

đạt theo quy định. 

 - Chỉ đạo các đơn vị, Chấp hành viên và công chức triển khai thực hiện 

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 

quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong 

thi hành án dân sự có hiệu lực pháp luật (thay thế Thông tư liên tịch số 14 ngày 

26/7/2010). 

1.2.  Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2017 

* Trong thời gian tới, Cục THADS thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung 

thực hiện đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ, nội dung công việc theo lộ trình 

kế hoạch, đặc biệt chú trọng 02 nhiệm vụ mang tính đột phá: 

Một là, Tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp 

kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi 

hành lớn, nâng cao hơn nữa tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ án 

tham nhũng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=97090
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Hai là, Nghiêm túc triển khai thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch; tăng cường 

kiểm tra đột xuất, đồng thời, chú trọng công tác tự kiểm tra trong mỗi cơ quan, đơn 

vị nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót trên các 

mặt công tác; thực hiện tốt cơ chế hậu kiểm, đảm bảo thi hành nghiêm Kết luận 

kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.  

* Triển khai 07 nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề số 

14-NQ/ĐU ngày 08/01/2016 của Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội về công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan thi hành án dân sự. Chú trọng 

việc tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức một số Chi cục Thi hành án dân sự, thực 

hiện Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác. Bổ 

nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp 

huyện; tiếp tục thực hiện biệt phái Chấp hành viên, luân chuyển cán bộ công chức; 

tăng cường Chấp hành viên từ nơi ít việc về nơi nhiều việc; chú trọng công tác đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiêp̣ vu ̣ , rèn luyện đạo đức , phẩm chất cho cán bô ̣ , 

công chức. Kịp thời phát hiện , xử lý nghiêm minh những trường hơp̣ cán bô ̣ , công 

chức trong ngành vi phaṃ pháp luâṭ. 

Hai là, Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác 

như: tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân 

sự; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; công tác thống kê, báo cáo; 

xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế; phát huy dân chủ và tăng cường đoàn kết 

nội bộ đơn vị; siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; thực hiện nghiêm 

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng trong công tác thi 

hành án dân sự. 

Ba là, Tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ của Cục và các Chi cục Thi hành án dân 

sự. Thực hiện có hiệu quả việc tuyển dụng biên chế được phân bổ; bổ nhiệm vào 

ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch; đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ giai đoạn 

2016-2021, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ 

chức, miễn nhiệm; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức các cơ 

quan Thi hành án dân sự theo thẩm quyền và phân cấp quản lý của Bộ Tư pháp và 

chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự. 

Bốn là, Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục 

đối với Chi cục; tổ chức rà soát, phân loại, xác định một cách chính xác số vụ có 

điều kiện, chưa có điều kiện thi hành án và có biện pháp thi hành xong dứt điểm 

đối với số vụ việc có điều kiện thi hành. 

Năm là, Chú trọng công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan Thi hành án, tổ 

chức các đợt kiểm tra chéo hoặc kiểm tra đột xuất đối với các Chi cục nhằm kịp 

thời phát hiện để có biện pháp uốn nắn những sai sót trong thi hành án. 

Sáu là, Đối với Thừa phát lại, ngoài việc phối hợp theo chỉ đạo của Tổng cục, 

Cục và các Chi cục tạo mọi điều kiện thuận lợi như: bố trí địa điểm cho Thừa phát 

lại tiếp dân tại cơ quan Thi hành án dân sự; để Thừa phát lại cùng tiếp dân với 

công chức thi hành án dân sự; khuyến khích người dân, doanh nghiệp yêu cầu 

Thừa phát lại thi hành án dân sự, giảm tải khối lượng công việc cho cơ quan Thi 
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hành án dân sự và tạo điều kiện cho Thừa phát lại tham gia cưỡng chế để học hỏi 

kinh nghiệm. 

Bảy là, Tăng cường công tác giáo chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính đối với cán bộ, công chức để nâng cao phẩm chất đạo đức, ý 

thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. 

2.2. Về công tác Văn phòng 

Yêu cầu đồng chí Dương Minh Công - Phó Cục trưởng phụ trách chỉ đạo 

Văn phòng: 

- Xây dựng báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh 

đạo Cục. 

 - Ban hành văn bản nhắc nhở đối với các đồng chí Chấp hành viên thực 

hiện chưa nghiêm việc chuyển giao hồ sơ thi hành án xong theo đúng quy định. 

- Báo cáo giao ban bổ sung đánh giá cụ thể, khách quan những tồn tại, hạn 

chế của một số mặt công tác: Công tác bảo quản tang, tài sản vật chứng; Công tác 

Thừa phát lại; Công tác thụ lý thi hành án. 

2.3. Về công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án 

Yêu cầu đồng chí Chu Quang Tiến - Phó Cục trưởng phụ trách chỉ đạo 

Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: 

- Quyết liệt trong việc phân công, phân nhiệm tập thể lãnh đạo phòng và 

công chức thuộc đơn vị, gắn trách nhiệm cá nhân trong hoàn thành chức trách 

nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện đảm bảo đúng 

trình tự, thủ tục thi hành án, chú trọng các vụ việc đang tổ chức thẩm định giá, bán 

đấu giá, tránh tình trạng vi phạm các trình tự thủ tục và thời hạn thi hành án. 

- Quan tâm tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo 

nghiệp vụ đối với các đơn vị và Chấp hành viên. Tham mưu cho Lãnh đạo chỉ đạo 

nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, theo đúng trình tự pháp luật, đặc biệt là đối với 

những án trọng điểm, phức tạp kéo dài án, các vụ án tồn đọng từ 05-10 năm trở 

lên. 

- Chú trọng nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm 

các Kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên. 

2.4. Về công tác tổ chức, cán bộ 

Giao đồng chí Mai Xuân Hoa, Truởng phòng Tổ chức cán bộ: 

- Thực hiện Quy trình kiện toàn Lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn và 

các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã trực thuộc.  

- Xây dựng Kế hoạch điều động, luận chuyển, biệt phái, tăng cường Chấp 

hành viên cho các đơn vị có nhiều án, đặc biệt là án tín dụng ngân hàng (Chương 

Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đông Anh). 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch điều động, luân chuyển công chức là Lãnh 

đạo các đơn vị. 

- Báo cáo giao ban cần bổ sung đánh giá chi tiết tình hình biên chế; tình hình 

tinh giản biên chế; bổ sung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong cả năm công tác. 

2.5. Về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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Yêu cầu đồng chí Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng phòng  chỉ đạo 

Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

- Nhận diện đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế đặc biệt là phương pháp 

lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng. 

- Thực hiện nghiêm quy định mặc trang phục ngành vào ngày tiếp công dân. 

Công chức tiếp công dân phải đề cao trách nhiệm giải thích, hướng dẫn để người 

dân hiểu rõ quy định của pháp luật. 

- Lưu tâm xem xét đôn đốc việc tổ chức kiểm điểm vụ Nguyễn Thị Thu - Số 

10 Bát sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo Kết luận của Thanh tra Bộ. 

- Rà soát, yêu cầu thực hiện dứt điểm các kết luận kiểm tra, thanh tra trước 

khi đánh giá công chức năm 2016. Công bố kết luận kiểm tra đối với Chi cục 

THADS quận Hai Bà Trưng trước 10/10/2016 để đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh 

giá công chức. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các hồ sơ có việc thẩm định giá, 

bán đấu giá của Cục (kể cả hồ sơ đang thi hành dở dang năm 2016), thời hạn ngày 

07/10/2016. Trong tháng 10/2016 tiến hành thực hiện kiểm tra chuyên đề này. 

 2.6. Về công tác kế hoạch - tài chính 

Giao đồng chí Lê Tiến Mạnh, Truởng phòng Kế hoạch - Tài chính: 

- Xem xét, đánh giá trách nhiệm của Phòng Kế hoạch tài chính trong công 

tác kiểm tra, hướng dẫn bàn giao công tác kế toán nghiệp vụ tại 02 đơn vị Ba Đình 

và Hai Bà Trưng. 

- Quan tâm đôn đốc, tổng hợp báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị. Xây dựng 

kế hoạch kiểm tra chuyên đề công tác kế toán năm 2016 đối với các đơn vị trực 

thuộc. 

- Báo cáo Cục trưởng kinh phí đào tạo được cấp. 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị 

tập huấn Thông tư liên tịch số 06 /2016/TTLT - BTP - VKSNDTC – TANDTC 

ngày 31/05/2016 về việc hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. 

- Báo cáo giao ban cần bổ sung những tồn tại, hạn chế trong công tác kế toán 

ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án. 

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại cuộc họp giao ban 

Lãnh đạo Cục với Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục ngày 05/10/2016, 

Văn phòng thông báo đến các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng Phòng chuyên 

môn thuộc Cục biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng(để th/h); 

- Trưởng Phòng chuyên môn (để th/h); 

- Trang TTĐT Cục (để đăng); 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CỤC TRƢỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   
 

 

(đã ký) 
 

 

 

               Đàm Thị Kiều Oanh 
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