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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban trực tuyến công chức, người lao động tháng 9/2021 

 

Ngày 06/9/2021, 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 9/2021. 

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

Chi cục trưởng kết luận một số công việc trọng tâm trong tháng 9/2021 như sau: 

1. Về tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án, yêu cầu công chức giữ chức 

danh tư pháp thực hiện hiệu quả Kết luận tại buổi họp trực tuyến Hội đồng chấp 

hành viên của Chi cục ngày 31/8/2021.  

2. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổng kết, triển khai công tác và tổ 

chức cán bộ trong tháng 9 và đầu tháng 10 đảm bảo chất lượng, gồm: 

2.1. Đối với công chức, người lao động: 

- Cá nhân có đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021, phải xây 

dựng đề tài sáng kiến và trình Chi cục trưởng trước ngày 12/9/2021. 

- Thực hiện kê khai tài sản và phiếu bổ sung lý lịch trước ngày 20/9/2021. 

- Lập Phiếu đánh giá công chức, người lao động và báo cáo thành tích cá 

nhân năm 2021 trước ngày 23/9/2021. 

2.2. Đối với Chi cục: 

- Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí trí công tác trong nội bộ Chi cục năm 

2021 và đề xuất trường hợp cần điều động, luân chuyển năm 2022, gửi về Cục 

trước ngày 10/9/2021. 

- Rà soát số liệu, sổ sách, báo cáo nghiệp vụ thi hành án năm 2021 vào ngày 

23/9/2021 để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi đảm bảo chính xác, đúng quy định. 

- Tổ chức Hội nghị đánh giá công chức, người lao động và bình xét thi đua 

khen thưởng năm 2021 vào ngày 24/9/2021. 

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá công chức, hồ sơ thi đua khen thưởng năm 2021 

trước ngày 28/9/2021. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác của Lãnh đạo Chi cục năm 2022, hoàn thành 

trước ngày 28/9/2021. 
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- Tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và triển khai công tác năm 

2022, trước ngày 08/10/2021. 

3. Đối với công tác tài chính 

- Rà soát nguồn kinh phí chi thường xuyên để công khai tài chính ngân sách 

quý III và xây dựng kế hoạch chi quý IV năm 2021 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; 

- Kiểm kê, nộp trả các loại biên tai thu tiền thi hành án để chuyển sang sử 

dụng biên lai mới theo Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư 

pháp (bắt đầu từ 01/10/2021); kiểm kê tài sản, tang vật chứng, quỹ tiền mặt thi 

hành án; kết chuyển các loại sổ sách liên quan đến công tác kế toán nghiệp vụ thi 

hành án. Xây dựng các loại báo cáo tài chính nghiệp vụ thi hành án năm 2021 

đảm bảo thời gian theo đúng quy định. 

4. Rà soát, phân công nhiệm vụ của công chức và người lao động năm 2022 

phù hợp với vị trí công tác, phát huy sở trường của từng công chức, người lao 

động thuộc Chi cục. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Nam Đông Xanh - Sạch - Đẹp” theo kế hoạch số 211/KH-CCTHADS ngày 

17/6/2021; 

6. Triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

Chi cục.  

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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