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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban trực tuyến công chức, người lao động tháng 10/2021 

 

Ngày 12/10/2021, 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 10/2021. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và đầu tháng 10: Toàn thể công chức, 

người lao động đã tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 280/KH-CCTHADS 

ngày 09/9/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nam Đông về thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và tháng 10 năm 2021. Đối với nhiệm 

vụ tháng 10/2021, 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 như sau: 

1. Tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và triển khai công tác 2022 

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

2. Tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, trong đó chú trọng các vụ việc 

ra quyết định thi hành án từ tháng 12/2020 trở về trước. Thi hành dứt điểm các vụ 

việc thi hành đều năm 2021 chuyển sang. Tập trung cập nhật dữ liệu theo dõi vụ 

việc trực tuyến xong trước ngày 15/10/2021 (chỉ đạo: Chi cục trưởng; tham mưu: 

công chức giữ chức danh tư pháp). 

3. Ban hành Kế hoạch công tác của lãnh đạo Chi cục năm 2022 (chỉ đạo: 

Lãnh đạo Chi cục; tham mưu: ông Trần Hữu Tài).  

4. Thông báo phân công nhiệm vụ năm 2022 phù hợp với vị trí công tác và 

phát huy sở trường của từng công chức, người lao động thuộc Chi cục (chỉ đạo: 

Chi cục trưởng; tham mưu: toàn thể công chức, người lao động).  

5. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra chuyên đề theo 

Quyết định số 224/QĐ-CTHADS ngày 06/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Thừa Thiên Huế (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng; tham mưu: Võ Đăng Bình). 

6. Lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan Chi cục đạt chuẩn an toàn về an ninh 

trật tự năm 2021 (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng; tham mưu: Võ Đăng Bình). 

7. 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: ươm, trồng từ 50 đến 60 chậu cây (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng; tham 

mưu: toàn thể công chức, người lao động). 
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8. Rà soát các loại Sổ: Sổ họp cơ quan, Sổ họp nghiệp vụ, Sổ họp công tác 

tổ chức, Sổ tiếp công dân. Ký chuyển các loại Sổ nghiệp vụ thi hành án. Ký duyệt 

đưa vào lưu trữ các hồ sơ công việc năm 2021. 

9. Tổ chức cho toàn thể công chức, người lao động đơn vị ký cam kết tuân 

thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống Covid-19 theo Kế hoạch số 

300/KH-CCTHADS ngày 27/9/2021 của Tổ an toàn Covid-19 Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Nam Đông. 

10. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổng hợp, đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện Nam Đông khen thương đối với các tập thể, cá nhân tích cực phối 

hợp trong công tác thi hành án dân sự năm 2021. 

11. Trình Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông cho ý kiến nhận xét đối với 

kết quả công tác đối với tập thể Lãnh đạo 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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