
 
 

BỘ TƯ PHÁP 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:    
V/v triển khai thực hiện Chương trình hành 

động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng, sai phạm trong THADS                          

giai đoạn 2021-2025 

     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 30/9/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã 

ký Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh 

phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025. 

Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng 

Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chương 

trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS 

giai đoạn 2021-2025, như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương 

và người đứng đầu cấp ủy thể chế hóa Chương trình này để tổ chức thực hiện cho 

phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị; gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, 

chỉ đạo và thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra 

tham nhũng theo quy định của Luật PCTN. 

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể đảm bảo mục đích, yêu 

cầu, tiến độ công việc đề ra. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc 

cần kịp thời báo cáo Tổng cục THADS (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) để có biện 

pháp chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, 

Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc và 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Các PTCT (để biết); 

- Vụ trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục; 

- Các đơn vị thuộc Bộ (để p/h); 

- Cổng TTĐT BTP, TCTHADS (để đăng tải); 

- Lưu: VT, GQKNTC. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Tiến Đức 
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