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KẾT LUẬN 

Giao ban trực tuyến toàn thể công chức, người lao động tháng 3/2021  

 

Ngày 01/3/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông tổ chức họp 

giao ban trực tuyến toàn thể công chức, người lao động.  

Sau khi nghe từng công chức, người lao động báo cáo và tham gia ý kiến 

thảo luận, Chi cục trưởng đánh giá trong tháng vừa qua đã cơ bản thực hiện hoàn 

thành các chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và Kết luận giao ban của Chi cục, có 01 

nhiệm vụ (sửa đổi, bổ sung Quy chế) chuyển sang tháng sau; đồng thời, kết luận 

một số công việc trọng tâm cần triển khai trong tháng 3/2021, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: ông Nguyễn Văn Dũng). 

2. Kiện toàn bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến (chỉ đạo: Chi cục trưởng, 

tham mưu: ông Trần Hữu Tài). 

3. Tham mưu ban hành Chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành án dân sự; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 

Nam Đông (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: ông Trần Hữu Tài). 

4. Ban hành các kế hoạch (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: ông Trần Hữu Tài): 

- Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 16/KH-CTHADS ngày 20/01/2021 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 

27/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021. 

- Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2021. 

- Kế hoạch cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2021. 

- Kế hoạch tự kiểm tra năm 2021. 

- Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động năm 2021. 

5. Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện để thu tiền trước án của đương sự 

(Lãnh đạo Chi cục). 

6. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí (Lãnh đạo Chi cục). 

7. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ phục vụ công tác kiểm tra kế 

toán ngân sách năm 2020 (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng, tham mưu: ông Nguyễn 

Văn Dũng). 

8. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, 

nhất là các vụ việc tồn đọng từ năm trước chuyển sang (chỉ đạo: Chi cục trưởng, 

tham mưu: Chấp hành viên). 

9. Tổ chức khắc phục, rút kinh nghiệm các sai sót đã chấp nhận tại Biên bản 

kiểm tra (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: công chức được phân công thực 

hiện nhiệm vụ có sai sót). 

10. Thực hiện phong trào “Tết trồng cây” theo chỉ đạo tại Văn bản số 

69/CTHADS-VP ngày 19/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (chỉ đạo: Phó 

Chi cục trưởng, tham mưu: các công chức có liên quan). 

11. Tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021 (chỉ đạo: Phó Chi cục 

trưởng, tham mưu: các công chức có liên quan). 

12. Xây dựng chuyên đề nghiệp vụ: Kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án 

(chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: Chấp hành viên). 

13. Tiến hành bàn giao công tác chấp hành viên, công tác kế toán (chỉ đạo: 

Phó Chi cục trưởng, tham mưu: các công chức có liên quan). 

14. Tổng kiểm kê biên lai thu tiền thi hành án. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông thông báo đến toàn thể công 

chức, người lao động biết và tổ chức thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Cục THADS tỉnh (để b/c); 

- PCT Phan Công Hiền (để b/c); 
- Toàn thể CC, NLĐ Chi cục (để t/h); 

- Đăng tải Nhóm Zalo Chi cục; 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Anh 
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