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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban toàn thể công chức, người lao động tháng 6/2021 

 

Ngày 04/6/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông tổ chức họp 

giao ban trực tuyến toàn thể công chức, người lao động tháng 6/2021. 

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

Chi cục trưởng đánh giá trong tháng 5/2021, đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các 

chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và Kết luận giao ban của Chi cục.  

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt tổ chức thi hành án cao điểm năm 

2021, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án 

dân sự (19/7/1946-19/7/2021), Chi cục trưởng yêu cầu toàn thể công chức, người 

lao động thực hiện một số công việc trọng tâm trong tháng 6/2021 như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Văn bản số 139/CTHADS-VP ngày 31/3/2021 của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh về tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân 

sự 06 tháng còn lại năm 2021; Phấn đấu tập thể Chi cục và 02 cá nhân được Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh khen thưởng trong đợt thi đua tổ chức thi hành án cao 

điểm năm 2021 (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: Công chức có liên quan). 

2. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại kế hoạch cải cách tư pháp, 

cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội 

ngũ công chức, người lao động Chi cục (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: Công 

chức có liên quan). 

3. Tiếp tục thực hiện Văn bản số 187/CTHADS-BCĐ ngày 23/4/2021 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc rà soát, xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: Công 

chức có liên quan). 

4. Tổ chức thực hiện Văn bản số 259/CTHADS-TCCB ngày 26/5/2021 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh về rà soát, bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản 

lý giai đoạn 2021-2026 (thực hiện: Chi cục trưởng phối hợp với Chi bộ). 

5. Triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ theo chỉ đạo tại Văn bản số 264/CTHADS-VP ngày 

31/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: 

Công chức giữ chức danh Tư pháp). 
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6. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, vi phạm 

thông qua công tác tự kiểm tra và kiểm sát trực tiếp (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng, 

tham mưu: Công chức có liên quan). 

7. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo tinh thần 

chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông 

(chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng, tham mưu: Toàn thể công chức, người lao động). 

Tích cực tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19”; 100% 

công chức, người lao động đủ điều kiện hiến máu đăng ký tham gia cuộc vận động 

hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch, bệnh Covid-19 theo tinh thần Văn bản 

số 667/UBND-CTĐ ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông. 

8. Tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch ươm, chăm sóc cây xanh, hoa để 

chuẩn bị trồng tại trụ sở mới (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng, tham mưu: Toàn thể 

người lao động). 

9. Phối hợp với Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Chi cục triển khai các 

giải pháp đổi mới, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ và Công 

đoàn Chi cục (thực hiện: Chi cục trưởng). 

10. Xây dựng chuyên đề: Cưỡng chế thi hành án dân sự (chỉ đạo: Chi cục 

trưởng, tham mưu: Công chức có liên quan). 

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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