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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thi hành các  

vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng ngân hàng trên  

địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022” 
 

 Thực hiện Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua 

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngành ngân hàng tỉnh Thái Nguyên” giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 292/KH-THN ngày 06/4/2022 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngành ngân hàng tỉnh Thái Nguyên” năm 

2022, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào thi đua chuyên đề 

“Nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín 

dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022” với những nội dung chính sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, 

trách nhiệm của các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên, góp phần thực hiện thắng 

lợi các các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định 

của Bộ trưởng, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục THADS, Kế 

hoạch công tác của Cục THADS tỉnh và các cơ quan THADS trực thuộc. 

- Tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14  của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ 

xấu của các tổ chức tín dụng; Quy chế phối hợp liên Ngành số 

01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

và Bộ Tư pháp trong công tác THADS và Quy chế phối hợp số 02/QCLN/NHNN-

CTHADS ngày 17/9/2015 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên với 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên. 

- Nâng cao chất lượng thi hành các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của 

các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phấn đấu đạt tỷ lệ 

thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành năm 2022 cao hơn 

năm 2021. 
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2. Yêu cầu 

  - Phong trào thi đua chuyên đề phải được triển khai nghiêm túc, sâu rộng, 

hiệu quả tới các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên, cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, 

nội dung phong trào, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, có kế hoạch triển 

khai thực hiện cụ thể với nội dung, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế. 

- Việc thực hiện thi đua, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, 

khách quan, công khai, minh bạch, khen thưởng chính xác các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào, qua đó tác động trở lại, tạo động lực thúc đẩy 

phong trào thi đua ngày càng phát triển. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

- Thi đua thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về 

thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 

19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/QH14  của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

- Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên Ngành số 

01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

và Bộ Tư pháp trong công tác THADS; Công văn số 69/BTP ngày 03/3/2020 của 

Bộ Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện Quy chế 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 

18/3/2015 của Bộ Tư pháp; Quy chế phối hợp số 02/QCLN/NHNN-CTHADS 

ngày 17/9/2015 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên với Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và các văn bản của tỉnh liên quan đến hoạt 

động TDNH trong công tác THADS. 

- Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan 

đến các khoản nợ của Tổ chức tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật; phấn 

đấu đạt tỉ lệ thi hành xong về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành năm 

sau cao hơn năm trước.  

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn 

Tập thể, cá nhân các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện các nội dung của phong trào thi đua chuyên đề.  

2. Hình thức khen thưởng 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 

- Giấy khen của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh 

Thái Nguyên; 

- Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS trực 

thuộc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn thể công 

chức đơn vị; tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, phát huy 

tính chủ động, tích cực, trách nhiệm, tự giác của tập thể, cá nhân tham gia thi đua; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên 

tiến. 

- Phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh - Thường trực thi đua ngành 

THADS tỉnh Thái Nguyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch 

này; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS; 

- Vụ Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp;                            Báo cáo 

- Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

- NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (để p/h); 

- Các đ/c Phó Cục trưởng (để biết); 

- Các phòng thuộc Cục (để t/hiện ; 

- Chi cục THADS trực thuộc (để t/hiện ; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (đăng tải ; 

- Lưu: VT, TCCB. 

  CỤC TRƯỞNG 

  

  

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng 
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