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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tư pháp; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn mực đạo đức Chấp 

hành viên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư 

pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định này./.    
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (để b/c); 

- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; 

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Đảng ủy Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung 

ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính 

Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; 

- Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật 

Việt Nam; 

- Lưu: VT, TCTHADS (2). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thành Long 

 



CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CHẤP HÀNH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1577/QĐ-BTP ngày 20 tháng 10 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

Để xứng đáng với vinh dự được Nhà nước giao nhiệm vụ thi hành các bản 

án, quyết định có hiệu lực pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của 

pháp luật, công lý được thực thi, Chấp hành viên không ngừng tu dưỡng, rèn 

luyện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định của Đảng, Nhà 

nước, của Bộ Tư pháp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và các chuẩn mực sau:  

1. Thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý: Tuyệt đối tôn trọng hiệu lực tối 

cao của Hiến pháp và bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Tổ chức thi hành 

đ ng, kịp thời các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Nghiêm chỉnh chấp 

hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Không quan 

liêu, hách dịch, sách nhi u, phiền hà đương sự. 

2.  hách qu n, đúng mực, d n vận  h o: Không thiên vị, phân biệt dân 

tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, địa vị xã hội, thành phần 

kinh tế của đương sự. Trang phục chỉnh tề, cư xử đ ng mực, lịch thiệp, kiên 

nhẫn, thấu hiểu, lấy giáo dục, thuyết phục là chính, xây dựng niềm tin và sự ủng 

hộ của nhân dân, các bên đương sự trong công tác thi hành án.  

3. Yêu nghề, bản lĩnh, chu ên nghiệp: Có lòng tự hào, vinh dự, nhiệt huyết, 

sáng tạo, n  lực khi làm công tác thi hành án dân sự. Không lơ là ho c tìm cách trì 

hoãn việc thi hành án. Có chính kiến, dám chịu trách nhiệm, không bị phụ thuộc, bị 

tác động trái pháp luật vào hoạt động thi hành án. Có lối làm việc khoa học, không 

ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm. 

4. Chi  sẻ, tôn trọng, đoàn  ết:  ây dựng và gi  gìn đoàn kết trong đơn vị. 

Khiêm tốn, s n sàng chia s  kiến thức, kinh nghiệm. Tôn trọng và l ng nghe ý 

kiến đồng nghiệp, phê bình và tự phê bình th ng th n, xây dựng, khách quan, 

đ ng nơi, đ ng l c. Ứng xử có văn hóa, cầu thị, thân thiện, hợp tác, tương trợ 

trong công việc.  

5. Tích cực, chủ động, chặt chẽ, trách nhiệm: Tôn trọng và chủ động xây 

dựng mối quan hệ ch t chẽ, gần gũi, nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, gi p 

đỡ ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã 

hội và tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án dân sự. Tăng cường mối 

quan hệ và trách nhiệm phối hợp liên ngành. 

6. Gư ng m u, giản d , cần,  iệm, liêm, chính: Thực hiện nêu gương, tu 

dưỡng, rèn luyện, xây dựng thói quen, lối sống lành mạnh, giản dị, kiên trì, tiết 

kiệm; không hoang phí, phô trương, tham ô, lợi dụng vị trí công tác để mưu lợi cá 

nhân; không nể nang, né tránh và bao che trong công tác thi hành án dân sự. Luôn 

gi  thái độ chân thành, khiêm tốn./. 
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