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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống  

Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022) 

 

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 27/4/2022 của Bộ Tư pháp ban 

hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền 

thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 76 năm Ngày truyền thống 

Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống vẻ vang và những dấu mốc 

quan trọng về quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự 

(THADS), những đóng góp của công tác THADS đối vơi sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc trong 76 năm qua. 

- Khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm của công chức, người 

lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tinh thần 

đoàn kết của công chức, người lao động trong cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp, 

tạo không khí thi đua thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ thi hành án dân sự được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp và Tổng cục giao. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, gắn hoạt động kỷ niệm với hoạt 

động chuyên môn, tránh phô trương, hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động chung của cơ quan, đơn vị. 

- Động viên, phát huy ý thức tự giác của công chức, viên chức, người lao 

động, đảm bảo phong trào thi đua có hiệu quả bền vững, hưởng ứng được đông đảo 

công chức, người lao động. Qua đó, tạo động lực, tinh thần thi đua thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
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- Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân 

sự (19/7/1946 - 19/7/2022) phong phú về hình thức, phù hợp với tính chất, điều 

kiện công tác của từng cơ quan. 

II. NỘI DUNG  

1. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày 

truyền thống THADS 

- Nội dung: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 76 năm 

Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2022) (có Kế hoạch riêng). 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022. 

- Hình thức khen thưởng: Cục trưởng tặng giấy khen, bình xét đề nghị 

Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS tặng giấy khen vào ngày tổ chức kỷ niệm 

Ngày truyền thống. 

2. Công tác truyền thông 

2.1. Công tác tuyên truyền 

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống thi hành án dân sự; quá trình hình 

thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công 

tác thi hành án dân sự vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa 

phương; gắn với tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi 

hành trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh, cấp huyện và Trang Thông 

tin Thi hành án dân sự của Cục. 

+ Phát hành số chuyên đề trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật 

Việt Nam về công tác THADS. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Báo Pháp uật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; 

các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thanh địa phương và các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 đến 7 năm 2022. 

2.2. Tham gia viết tin, bài  

- Nội dung: Khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị tham 

gia viết tin, bài về công tác THADS, gương người tốt, việc tốt, các đơn vị đóng góp 

những hình ảnh, tư liệu, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống 
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THADS; đăng tải các chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của Cục, Cổng thông 

tin điện tử của Tổng cục THADS, của Bộ Tư pháp. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 đến tháng 7 năm 2022. 

3. Tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn 

- Nội dung: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên Lãnh đạo tại các 

cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã nghỉ hưu; gia đình cán bộ, công chức 

có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, tổ chức đi thăm tặng 

quà các đồng chí thương binh đang công tác trong ngành. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Công đoàn Cục THADS, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan tại địa phương. 

- Thời gian thực hiện: Từ 01/7/2022 đến 30/7/2022. 

4. Chỉnh trang trụ sở cơ quan THADS 

Nội dung: Chỉnh trang, tu bổ, làm xanh, sạch, đẹp công trình kiến trúc, 

khuôn viên, cảnh quan của trụ sở cơ quan Cục và cơ quan THADS các huyện, thị 

xã, thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Công đoàn cơ sở tại các cơ quan. 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7/2022. 

5. Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự  

- Nội dung: Cục và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức buổi 

họp mặt ôn lại truyền thống Ngành THADS nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền 

thống Thi hành án dân sự tại mỗi cơ quan, đơn vị.  

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ 10/7/2022 đến ngày 19/7/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục Thi hành án dân sự 

Lãnh đạo Cục phối hợp với Cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống 

THADS theo Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả thiết thực; tổng kết, khen thưởng và 

đề nghị khen thưởng kịp thời trong đợt thi đua.  
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2. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố  

Căn cứ Kế hoạch này tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền 

thống THADS đảm bảo tiết kiệm, an toàn, không ảnh hưởng đến việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí được cấp theo quy định và các nguồn kinh phí khác. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Truyền 

thống THADS. Cục THADS tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị triển khai, thực 

hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng 

để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Chi cục THADS các huyện, TX, TP; 

- Lưu VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Vũ Hoàng Thụ 
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