
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Số:         /KH-CTHADS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Thái Nguyên, ngày      tháng 01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”                                                            

trong hoạt động Thi hành án dân sự 

 

Thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 15/12/2021 

của Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về Triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU, 

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong hoạt động THADS, 

nhằm góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, văn minh, 

liêm chính, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

2. Chỉ tiêu cụ thể 

- 100% công chức cơ quan THADS được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về cải cách tư pháp. 

- 95% công chức có chức danh tư pháp: Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư 

ký THA được tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách tư pháp. 

- Ra quyết định THADS đúng quy định của pháp luật đối với 100% các bản án, 

quyết định đã có hiệu lực. 

- Giải quyết thi hành án xong về việc và về tiền trên tổng số việc và số tiền có 

điều kiện thi hành đạt và vượt chỉ tiêu cơ quan có thẩm quyền giao. 

- Thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định 

buộc thi hành án hành chính của Tòa án. 

- Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định. Bảo đảm tỷ 

lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo xong trong hoạt động THADS đạt ít nhất 97%.  
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II. NỘI DUNG 

1. Triển khai, quán triệt Đề án và các quy định của pháp luật về cải cách 

tư pháp 

- Nội dung: Tổ chức triển khai, quán triệt Đề án, đồng thời tiếp tục quán triệt 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-

2025) về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng 

kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trên cơ sở Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 

23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Kết luận số 84-

KL/TW; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 

của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 

tỉnh; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 

số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, 

vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị. 

- Chủ trì thực hiện: Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng các Chi 

cục THADS trực thuộc. 

- Đơn vị phối hợp: các tổ chức chính trị, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị. 

- Thời hạn thực hiện: Quý I/2022. 

- Kết quả thực hiện: Người đứng đầu các cơ quan THADS có văn bản hoặc 

tổ chức họp (thể hiện qua biên bản họp đơn vị) tiếp tục quán triệt các chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp. 

  2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường các hình thức 

truyền thông về thực hiện Đề án 

- Nội dung 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp. Kịp thời quán triệt, triển khai 

thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, Chương trình trọng 

tâm công tác cải cách tư pháp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các văn 

bản của các cơ quan cấp trên về công tác cải cách tư pháp. 

+ Tăng cường các đầu sách, vốn tài liệu về cải cách tư pháp tại Tủ sách pháp 

luật của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Đơn vị phối hợp: các báo Trung ương, Đài phát thanh, truyền hình và Báo 

tỉnh. 
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- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên. 

- Kết quả thực hiện: Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, báo Trung 

ương và địa phương đưa tin về công tác cải cách tư pháp trong hoạt động THADS, 

các tin bài viết được đăng tải thường xuyên. Tăng các đầu sách, vốn tài liệu về cải 

cách tư pháp trong hoạt động THADS tại Tủ sách pháp luật của Cục, các Chi cục 

THADS trực thuộc để phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của công chức 

và công dân.  

    3. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hàng năm 

- Nội dung: Cục và các Chi cục THADS trực thuộc thực hiện xây dựng kế 

hoạch thực hiện Đề án. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả thực hiện: Ban hành các nội dung cải cách tư pháp tích hợp trong 

Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan THADS 

4.1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành 

chính được Tổng cục THADS giao  

- Chủ trì thực hiện: Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng các Chi 

cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả thực hiện: Đạt và vượt các chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. 

4.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xác minh và phân loại án có 

điều kiện THA và chưa có điều kiện THA. 

 - Nội dung: Đảm bảo đúng quy trình, trình tự thủ tục THA theo Luật 

THADS và các văn bản pháp luật về THADS.  

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Hàng năm  

  - Kết quả thực hiện: Phân loại án chính xác và xác minh thi hành án đúng 

thời hạn, thời hiệu. 

4.3.Thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế THADS 

 - Nội dung: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt các quy định 

pháp luật về bảo đảm và cưỡng chế THADS. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan.   
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- Kết quả thực hiện: Áp dụng nghiêm túc các quy định của pháp luật về áp 

dụng các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế THADS. 

4.4. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hoạt 

động THADS 

- Nội dung 

 + Tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành với các cơ quan: Công 

an, Tòa án, Viện kiểm sát, Ngân hàng Nhà nước, Trại giam Phú Sơn 4, Bảo hiểm xã 

hội, Bưu điện tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo Thái Nguyên, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.  

 + Tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban Đảng trong hoạt động 

THADS: nghiên cứu ban hành quy chế phối hợp với Thành ủy, Thị ủy và huyện ủy 

để từ đó tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS trong 

thực tiễn.   

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban ngành, Thành ủy, Thị ủy và huyện ủy.   

- Kết quả thực hiện: Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã được ký kết và 

tiếp tục nghiên cứu, ban hành Quy chế phối hợp trong các lĩnh vực. 

4.5. Kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức THADS 

- Nội dung 

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cơ quan 

THADS cấp tỉnh, cấp huyện; kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ Lãnh đạo các cơ quan 

THADS thuộc tỉnh. 

+ Chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức các 

cơ quan THADS, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về ngạch công chức và vị trí việc làm. 

+ Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác,  

đặc biệt đối với công chức lãnh đạo giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ liên tiếp và các vị trí 

công tác khác theo quy định của pháp luật. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên  

- Kết quả thực hiện: Đội ngũ công chức THADS tiếp tục được kiện toàn. 

4.6. Tăng cường, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân đối với hoạt động THADS  

- Nội dung: Tăng cường, phát huy hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đối với các cơ quan 

THADS, đặc biệt là các cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân cấp huyện.  

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. 
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- Thời hạn thực hiện: Theo chương trình giám sát của các cơ quan. 

- Đơn vị phối hợp: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Kết quả thực hiện: Ban hành các kiến nghị. 

4.7. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại các cơ quan THADS 

- Nội dung 

+ Hoàn thành Dự án xây dựng trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện 

Đồng Hỷ trong khu hành chính mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên.  

+ Thực hiện Quyết định số 1476/QĐ-BTP ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc giao Chủ đầu tư và chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 các dự án khởi công mới thuộc Bộ Tư 

pháp” đối với xây dựng trụ sở Chi cục THADS: Đại Từ, Phú Bình, Phú Lương.   

+ Thực hiện bảo trì trụ sở làm việc các đơn vị: Chi cục THADS TP Thái 

Nguyên, TP Sông Công và một số cơ quan THADS trên địa bàn. 

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS bảo đảm trang 

thiết bị làm việc cho các cơ quan THADS. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh,  các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên. 

- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS. 

- Kết quả thực hiện: Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ 

công tác THADS. 

4.8. Công tác chuyển đổi số trong hoạt động THADS 

- Nội dung: Thực hiện chuyển đổi số công tác cải cách tư pháp trong hoạt 

động THADS theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 957/KH-CTHADS 

ngày 25/8/2021 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số các cơ quan 

THADS tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. 

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời hạn thực hiện: Thường xuyên.  

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Trung tâm Thống kê, 

Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục THADS. 

- Kết quả thực hiện: Hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã 

thuộc tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu 

cầu, tiến độ công việc. 

2. Giao Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo là đầu mối, chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị thuộc Cục tham mưu triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo 

cáo về công tác cải cách tư pháp trong Hệ thống THADS thuộc tỉnh. Các đơn vị 

thuộc Cục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp 

với Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được nêu trong Kế hoạch này. 

3. Kinh phí thực hiện: kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn ngân 

sách Nhà nước giao cho các cơ quan THADS hàng năm và kinh phí từ các nguồn 

khác (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 

18/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025” trong hoạt 

động THADS của Cục THADS tỉnh, đề nghị Văn phòng, các phòng chuyên môn 

thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS thuộc tỉnh nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban thường vụ Tỉnh ủy (để b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh ủy (để b/c); 

- Tổng Cục THADS (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục (để th/h); 

- Các Chi cục THADS (để th/h); 

- VP, Các phòng chuyên môn (để th/h); 

- Trang TTĐT của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, p.KTGQKNTC (T). 

                    CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

                       Nguyễn Xuân Tùng 
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