
BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

   Số:          

V/v triển khai thực hiện Quy chế phối 

truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo 

dõi THAHC giữa Tổng cục THADS và 

Báo Pháp luật Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Nội,  

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục;  

                 - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ngày 07/10/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt 

Nam tổ chức Lễ ký kết, công bố Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực thi 

hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Để triển khai các nội dung của 

Quy chế phối hợp truyền thông, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong 

Quy chế số 3344/QCPH-TCTHADS-BPLVN ngày 08/10/2021 giữa Tổng cục 

Thi hành án dân sự và Báo Pháp luật Việt Nam tại đơn vị. 

2. Cục Thi hành án dân sự chủ động đề xuất hoặc phối hợp với đại diện 

Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương để 

thực hiện các hoạt động truyền thông của đơn vị. Chủ động trả lời phỏng vấn khi 

có yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tác 

nghiệp tại địa phương. 

3. Cử 01 đồng chí Lãnh đạo Cục làm đầu mối về công tác truyền thông và 

gửi danh sách (gồm họ tên - chức vụ - số điện thoại) về Tổng cục Thi hành án dân 

sự để tổng hợp (thời hạn gửi trước ngày 15/10/2021, bản điện tử gửi về địa chỉ 

mail: tranthanhvan@moj.gov.vn) 

4. Định kỳ vào tháng 12 hằng năm,  Cục Thi hành án dân sự có báo cáo gửi 

về Tổng cục báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy chế số 3344/QCPH-

TCTHADS-BPLVN, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện và đề xuất kiến nghị. 

Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng 

cục và Cục trưởng các Cục thi hành án dân sự nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

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

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Huy Hiếu 
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