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Số: 401/CTHADS-VP 
V/v tiếp tục khắc phục khó khăn của dịch 

COVID-19, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu 

nhiệm vụ THADS 05 tháng cuối năm 2020  

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc; 

- Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Cục. 

 

Thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam và có những diễn 

biến phức tạp. Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp quyết liệt để hạn chế, khống chế dịch bệnh. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong những tháng đầu năm 

gặp nhiều khó khăn. Công tác THADS trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn, 

ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả xử lý các vụ việc.  

Kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm 2020 cho thấy bên cạnh 

những kết quả nổi bật đã đạt được, về việc đạt 59,93%, về tiền đạt 13,09%, công 

tác THADS trên địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt tỷ lệ về việc và về 

tiền của một số đơn vị còn đạt thấp: Về việc: Chi cục THADS TP. Sông Công 

(49,56%), Cục THADS tỉnh (49,79%), Chi cục THADS huyện Định Hóa 

(52,15%), Chi cục THADS TP. Thái Nguyên (55,11%)….; Về tiền: Chi cục 

THADS TX.  Phổ Yên (8,37%), Cục THADS tỉnh (9,83%), Chi cục THADS 

TP. Thái Nguyên (12,07%), Chi cục THADS huyện Định Hóa (12,89%)… 

Trong 05 tháng cuối năm công tác 2020, cùng với những khó khăn chung 

của toàn Ngành, dự báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục có những ảnh hưởng trực 

tiếp đến công tác THADS trên địa bàn. Để bảo đảm hoàn thành xuất sắc các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020, Cục THADS 

tỉnh yêu cầu các Chi cục THADS trực thuộc, các Phòng thuộc Cục tập trung, nỗ 

lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau: 

1. Động viên công chức, người lao động của đơn vị ổn định tư tưởng, yên 

tâm công tác, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Yêu cầu các đơn vị, công chức và người lao động tiếp tục 

thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện 

pháp về phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở, trong quá trình tác nghiệp và 

tại gia đình.     
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2. Chi cục trưởng các Chi cục trực thuộc, Trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án sâu sát, quyết liệt, tập trung cao độ lãnh đạo hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ xử lý dứt điểm 

các vụ việc, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn. Kịp thời hướng dẫn Chấp hành 

viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những Chấp hành viên 

thiếu tích cực trong quá trình tổ chức thi hành án. Trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để có biện pháp 

tháo gỡ. 

3. Các Phòng thuộc Cục tích cực, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Cục 

chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh và bảo đảm nguồn lực cho các đơn vị hoàn thành 

nhiệm vụ. Trong đó, Phòng Tổ chức cán bộ kịp thời có đề xuất tăng cường nhân 

sự cho các đơn vị có lượng việc, tiền tăng đột biến; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức 

thi hành án kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nghiệp vụ 

cho các Chi cục; Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng cường kiểm 

tra đột xuất đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng còn để kéo dài, 

chưa xử lý dứt điểm, đồng thời nghiên cứu, đề xuất Cục trưởng quyết định thu 

gọn hợp lý Kế hoạch kiểm tra năm 2020; Văn phòng Cục nghiên cứu, đề xuất 

Cục trưởng quyết định tiết giảm hợp lý hoạt động trong một số Kế hoạch công 

tác năm, tạo điều kiện về thời gian cho các Chi cục trực thuộc tập trung hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời, kịp thời hướng dẫn các đơn vị bảo đảm 

ngân sách và trang thiết bị làm việc phục vụ công tác. 

4. Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc, Trưởng các Phòng 

thuộc Cục tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Khắc phục khó khăn, ảnh 

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

nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 05 tháng cuối 

năm 2020”  bằng hình thức thiết thực, cụ thể, hiệu quả, sâu rộng, tạo không khí 

thi đua hăng hái, phấn khởi trong hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. 

Cục THADS tỉnh yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS 

trực thuộc, Trưởng các phòng thuộc Cục khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ 

đạo nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- Đ/c Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh (để báo cáo); 

- Trưởng Ban chỉ đạo THADS các Huyện, Thị xã, 

Thành phố thuộc tỉnh (để phối hợp); 

- Các Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh (để chỉ đạo); 

- Trang TTĐT Cục (để đăng tải) ; 

- Lưu: VT, VP(@)  

CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng 
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