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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban toàn thể công chức, người lao động tháng 8/2021 

 

Ngày 02/8/2021, 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 8/2021. 

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

cục trưởng đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu của đơn vị đáp ứng kế hoạch đã đề ra, 

tuy nhiên một số nhiệm vụ khác còn chậm (tham gia Hội thi Xanh - Sạch - Đẹp; làm 

việc với một số đương sự thi hành án; công tác tự kiểm tra; tổ chức sinh hoạt chuyên 

đề…), còn sai sót (công tác kế toán ngân sách). Chi cục trưởng yêu cầu toàn thể công 

chức, người lao động phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện 

một số công việc trọng tâm trong tháng như sau: 

1. Triển khai hiệu quả Kết luận giao ban trực tuyến ngày 02/8/2021 của Cục 

trưởng. Tiếp tục tập trung hơn nữa việc tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi 

hành, nhất là vụ việc tồn đọng từ các năm trước. Tích cực, chủ động phối hợp với 

Tòa án nhân dân huyện Nam Đông trong việc giao, nhận Bản án, quyết định và vận 

động đương sự tự nguyện thi hành án (Chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: công 

chức giữ chức danh tư pháp). 

2. Xây dựng kịch bản Báo cáo hình năm 2021 (lần 2) (Chỉ đạo: Chi cục trưởng, 

tham mưu: ông Trần Hữu Tài). 

3. Tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm: Cách mạng tháng Tám 

thành công (19/8/1945-19/8/2021); Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021) và Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 

(28/8/1945-28/8/2021). 

4. Đẩy mạnh tiến độ tham gia phong trào thi đua “Trụ sở cơ quan Thi hành án 

dân sự huyện Nam Đông Xanh - Sạch - Đẹp” (Chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng, tham 

mưu: công chức, người lao động có liên quan). 

5. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

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. 
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