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Kính gửi:  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Trong thời gian qua, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thấy rằng 

công tác báo cáo thống kê chất lượng công chức và người lao động trong toàn hệ 

thống đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số 

đơn vị chưa thống kê đầy đủ thông tin về ngày, tháng, năm sinh của công chức, 

người lao động, thống kê  ngày, tháng năm bổ nhiệm chưa đúng và chưa đầy đủ, 

ngạch công chức thống kê chưa chính xác...dẫn đến việc các đơn vị phải thường 

xuyên bổ sung số liệu thống kê đột xuất. Để khắc phục các tồn tại như trên, nâng 

cao chất lượng thống kê và thống nhất một số tiêu chí thống kê, Tổng cục Thi 

hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo nhập đầy đủ thông tin của công chức, người lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu báo cáo thống kê chất lượng công chức 

và báo cáo thống kê chất lượng lao động hợp đồng (theo mẫu đính kèm Công văn 

và file Exell có đăng trên cổng thông tin Tổng cục THADS) trong đó có một số 

nội dung thay đổi như sau: 

1. Đối với thông tin về ngày, tháng, năm sinh: Biểu thống kê mới tách 

thông tin ngày, tháng, năm sinh thành 03 cột tương ứng. Do đó, đề nghị Cục cập 

nhật đầy đủ thông tin ngày sinh, tháng sinh và năm sinh vào các cột tương ứng 

(cột số 1,2,3). 

2. Đối với thông tin về ngày, tháng, năm bổ nhiệm:  

- Ngày, tháng, năm bổ nhiệm lần đầu chức vụ đang giữ (cột 8,9,10): nhập 

thông tin ngày, tháng, năm được bổ nhiệm lần đầu chức vụ đang giữ tại đơn vị 

người được bổ nhiệm đang công tác. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được bổ nhiệm 

lần đầu giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện A là ngày 

01/01/2013 thì nhập thông tin ngày, tháng, năm (01/01/2013) bổ nhiệm chức vụ 

đang giữ lần đầu lần lượt vào cột số 8,9,10. 

- Ngày, tháng, năm bổ nhiệm lại chức vụ đang giữ (cột 11,12,13): nhập 

thông tin ngày, tháng, năm được bổ nhiệm lại chức vụ đang giữ tại đơn vị đang 

công tác. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng 
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Chi cục THADS huyện A ngày 01/01/2018 thì nhập thông tin ngày, tháng, năm 

bổ nhiệm lại lần lượt vào các cột số 11,12,13.  

- Trường hợp chưa đến hạn bổ nhiệm lại thì không thống kê vào cột 11,12 và 13. 

3. Đối với việc thống kê ngạch cán sự, đề nghị thống kê như sau: 

- Đối với công chức giữ ngạch cán sự được bố trí làm công tác thi hành án 

dân sự (được tuyển dụng vào làm công tác THADS) thì thống kê vào cột “cán sự 

làm công tác THADS” (cột số 24). 

- Đối với công chức giữ ngạch cán sự trở xuống nhưng không làm công 

tác thi hành án dân sự thì thống kê vào cột tương ứng với công việc chính đang 

được giao đảm nhiệm. Ví dụ: công chức giữ ngạch cán sự đang làm công tác 

thủ quỹ (hoặc công việc chính là thủ quỹ) thì thống kê vào cột “thủ quỹ” (cột số 

26) hoặc công chức giữ ngạch cán sự đang làm công tác thủ kho(hoặc công việc 

chính là thủ kho) thì thống kê vào cột “thủ kho” (cột số 25). 

3. Thời điểm thực hiện báo cáo thống kê chất lượng công chức, người lao 

động theo mẫu mới: Bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 (Báo cáo thống kê chất lượng 

công chức, người lao động tại thời điểm 30/4/2020). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, triển khai 

thực hiện và báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TCCB (2) 

 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 
 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Vũ 
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