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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống 

Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) trong các cơ quan 

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 76 năm ngày 

Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022), Cục Thi hành án dân sự 

(THADS) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 76 

năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2022) trong các cơ quan 

THADS tỉnh Thái Nguyên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống vẻ vang và những dấu mốc quan trọng về quá trình 

hình thành và phát triển của Hệ thống THADS, qua đó khơi dậy niềm tự hào, đề 

cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ công chức, 

người lao động trong các cơ quan THADS trong tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, 

góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công chức, người lao động các cơ 

quan THADS trong tỉnh, tăng cường giao lưu, phối hợp, đoàn kết trong công tác. 

2. Yêu cầu 

Bảo đảm tính thiết thực, gắn hoạt động kỷ niệm với các hoạt động chuyên 

môn, tránh phô trương, hình thức, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của 

cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác truyền thông 

1.1. Nội dung: Đăng tải các bài viết về những đóng góp của công tác 

THADS đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trên Trang thông 

tin điện tử THADS của tỉnh, Cổng thông tin điện tử THADS, Báo Thái Nguyên. 

- Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Đơn vị phối hợp: Đài phát thanh – truyền hình tỉnh, Báo Nhân dân, Báo 

Đại biểu nhân dân, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Thái Nguyên. 
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- Thời gian: Từ tháng 5 đến tháng 7/2022. 

1.2. Treo Băng zôn “Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi 

hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022)” tại trụ sở cơ quan. 

- Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trực thuộc. 

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 15/7/2022. 

1.3. Đăng tải Banner “Chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi 

hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022)” trên Trang thông tin điện tử THADS tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 5/2022. 

2. Tổ chức Hội thi nghiệp vụ THADS 

a) Nội dung: Tổ chức Hội thi nghiệp vụ THADS cho Chấp hành viên các cơ 

quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên nhằm tạo sân chơi cho đội ngũ Chấp 

hành viên được tìm hiểu kiến thức và thể hiện năng lực của bản thân. 

b) Thành phần: Chấp hành viên và công chức, người lao động các cơ quan 

Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. 

c) Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh. 

d) Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS trực thuộc. 

đ) Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022. 

3. Tổ chức giải thể thao  

a) Nội dung: Tổ chức giải thể thao cho công chức, người lao động các cơ 

quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên để cho công chức, người lao động giao 

lưu, trao đổi. 

b) Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh. 

c) Đơn vị thực hiện: Chi cục THADS huyện Phú Bình và Chi cục THADS 

huyện Đại Từ. 

d) Thời gian thực hiện: Tháng 6/2022. 

4. Hoạt động tri ân 

a) Nội dung: Tổ chức thăm, tặng quà một số đồng chí nguyên Giám đốc Sở 

Tư pháp, nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nghỉ hưu. 

b) Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh; tùy tình hình thực tế các Chi cục 

THADS trực thuộc tổ chức thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo Cục, nguyên lãnh 

đạo Chi cục. 

c) Thời gian: Tháng 7/2022.  
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5. Tổ chức Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống THADS 

5.1. Chỉnh trang trụ sở cơ quan 

a) Nội dung: Chỉnh trang, làm xanh, sạch, đẹp công trình kiến trúc, khuôn 

viên, cảnh quan của trụ sở hệ thống các cơ quan THADS tỉnh. 

b) Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trực thuộc.  

c) Thời gian: Tháng 6, 7/2022.  

5.2. Tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS 

a) Nội dung: Căn cứ tình hình thực tế các cơ quan THADS tổ chức gặp mặt 

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. 

b) Đơn vị thực hiện: Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trực thuộc.  

c) Thời gian: Từ ngày 15-19/7/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Cục THADS tỉnh tham mưu, xây dựng kế hoạch chi tiết từng 

hoạt động trình lãnh đạo Cục triển khai tổ chức theo Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 

19/7/2022) trong các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên. 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc 

phối hợp với Văn phòng Cục chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động 

theo sự phân công tại Kế hoạch này, đảm bảo thời gian, tiến độ và đạt hiệu quả. 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn ngân sách và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 76 năm 

Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2022) trong các cơ quan THADS 

tỉnh Thái Nguyên./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (B/cáo); 

- Các Phó Cục trưởng (chỉ đạo);  

- Các Phòng thuộc Cục THADS tỉnh;    T/hiện 

- Chi cục THADS trực thuộc; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP(NA). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng 
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