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Số: 403/KH-CTHADS Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua cao điểm “Khắc phục khó khăn, 

ảnh hưởng của dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, 

nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính 05 tháng cuối năm 2020” 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục THADS tỉnh (được phê 

duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-TCTHADS ngày 09/01/2020 của Tổng  Cục 

trưởng Tổng cục THADS), trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ công tác trên địa bàn, 

Cục THADS tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm 

“Khắc phục khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính 05 tháng cuối năm 

2020”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy mạnh mẽ sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách 

thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 do 

Quốc hội, Chính phủ giao, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt trong 

thời gian thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Yêu cầu 

Phong trào được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cơ quan, đơn vị trong 

ngành THADS của tỉnh gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm 

vụ chính trị, chuyên môn của ngành và khen thưởng kịp thời biểu dương, khen 

thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào 

thi đua. 

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN  

1. Nội dung 

Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 

thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Quốc hội giao năm 2020 và các 

nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi 
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hành xong trên 80% về việc và trên 38,5% về tiền trên tổng số có điều kiện thi 

hành. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Ra quyết 

định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời 

hạn qui định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng 

pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải 

kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện 

thi hành theo quy định của pháp luật (Trường hợp có điều chỉnh về chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, Cục THADS tỉnh sẽ thông báo sau). 

2. Phạm vi và đối tượng 

Các tập thể, cá nhân trong Hệ thống các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên 

và một số tập thể, cá nhân phối hợp trong công tác THADS. 

3. Thời gian tổ chức 

Thời gian từ 01/5/2020 đến 15/8/2020. 

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với tập thể 

+ Đạt các tiêu chuẩn tại khoản 2 Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng; 

+ Tập thể có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung 

của phong trào thi đua (công tác tham mưu hoặc đạt tỷ lệ cao về việc và tiền); 

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; tính đến thời điểm đề nghị 

khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật, bị kỷ luật từ hình thức 

cảnh cáo trở lên (từ 01/10/2019 đến 15/8/2020). 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với cá nhân 

+ Đạt các tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 75 Luật Thi đua, khen thưởng; 

+ Là cá nhân có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung 

của phong trào thi đua (công tác tham mưu hoặc đạt tỷ lệ cao về việc và tiền); 

+ Có tinh thần, trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện 

nhiệm vụ; có ý thức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, 

sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật, đang 

thi hành kỷ luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (từ 01/10/2019 đến 

15/8/2020). 

3. Số lượng khen thưởng 

- Đối với tập thể: 8 - 10 tập thể. 
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- Đối với cá nhân: 25 - 30 cá nhân (mỗi Chi cục THADS trực thuộc lựa 

chọn không quá 02 cá nhân có thành tích xuất sắc, riêng Chi cục THADS TP Thái 

Nguyên và Cục THADS tỉnh lựa chọn không quá 04 cá nhân). 

4. Tổ chức trao khen 

Cục THADS tỉnh tổ chức sơ kết vào đợt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020). 

Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, xử lý dứt điểm 

các vụ việc có giá trị lớn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án của đơn vị, 

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh sẽ xem xét, tổ chức khen thưởng kịp thời tại đơn vị.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh tham mưu giúp Cục trưởng chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào, bảo đảm phong trào 

được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, thiết thực và có hiệu quả. Rà soát, chuẩn bị 

hồ sơ  những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào 

thi đua để Hội đồng TĐKT Cục bình xét, lựa chọn và đề nghị Cục trưởng quyết 

định khen thưởng theo quy định. 

- Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc, các đơn vị phối hợp có 

liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung phong trào thi đua 

quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch, bình xét tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc đề nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh xem xét, khen thưởng. 

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng (tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích...) gửi 

về Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);  

- Các Phòng thuộc Cục THADS tỉnh;    T/hiện 

- Chi cục THADS trực thuộc;  

- Các đơn vị phối hợp liên quan; 

- Lưu: VT, P.TCCB(NA). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng 
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