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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban toàn thể công chức, người lao động tháng 5/2022 

 

Ngày 05/5/2022, 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 5/2022. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4: Chi cục đã cơ bản thực hiện nghiêm túc 

các chỉ đạo của lãnh đạo Cục, lãnh đạo huyện Nam Đông và Kết luận giao ban 

của Chi cục; ban hành, tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác; tiến độ tổ chức 

thi hành án tiếp tục duy trì theo yêu cầu, về việc đạt tỷ lệ 78,08% và về tiền đạt tỷ 

lệ 55,38% trên số có điều kiện giải quyết. Tuy nhiên, vẫn có công chức chậm thực 

hiện một số loại báo cáo so với thời hạn được lãnh đạo Chi cục giao và một số 

công việc triển khai chậm so với kế hoạch đề ra, như: tự kiểm tra thực hiện dân 

chủ ở cơ sở; sinh hoạt chuyên đề các văn bản mới có hiệu lực…  

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 5/2022 như sau: 

1. 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, các vụ việc có giá trị lớn 

có ảnh hưởng đến chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu thi hành đạt chỉ tiêu về việc và 

tiền trong đợt thi đua cao điểm năm 2022 (chỉ đạo: Chi cục trưởng; tham mưu: 

công chức giữ chức danh tư pháp). 

2. Tiếp tục thực hiện một số công việc chưa hoàn thành theo Kết luận giao 

ban tháng 4/2022 của Chi cục. 

3. Ban hành kế hoạch và tham gia Hội thi “tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả (chỉ đạo: Chi 

cục trưởng, tham mưu: Đội thi). 

4. Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Nam Đông về triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện; Quyết 

định số 83/QĐ-CTHADS ngày 20/4/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06. Ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chỉ đạo: Chi cục trưởng, tham 
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mưu: Trần Hữu Tài). 

5. Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Kế hoạch 

số 84/KH-CTHADS ngày 15/4/2022 về phối hợp công tác truyền thông với Văn 

phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên năm 2022 và Văn 

bản số 184/CTHADS-VP ngày 12/4/2022 về đẩy mạnh công tác truyền thông 

trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Ban hành kế hoạch truyền thông năm 2022 (chỉ 

đạo: Chi cục trưởng, tham mưu: Trần Hữu Tài). 

6. Quán triệt, triển khai Văn bản số 202/CTHADS-VP ngày 20/4/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh về quán triệt, triển khai trả lời các phản ánh, kiến 

nghị của công dân thuộc thẩm quyền xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ban 

hành Quy trình tiếp nhận, trả lời các phản ánh, kiến nghị của công dân trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia thuộc thẩm quyền xử lý của Chi cục Thi hành án dân sự 

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

7. Chuẩn báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra chuyên đề 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Đông (Phó 

Chi cục trưởng; tham mưu: công chức giữ chức danh tư pháp). 

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

huyện Nam Đông Xanh - Sạch - Sáng” theo Kế hoạch số 211/KH-CCTHADS 

ngày 17/6/2021 (chỉ đạo: Phó Chi cục trưởng; tham mưu: toàn thể công chức, 

người lao động). 

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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