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KẾ HOẠCH   

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống  

Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022) 
 

 

Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày 

truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022); căn cứ Kế hoạch 

công tác năm 2022, Cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 

19/7/2022) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, giáo dục và ôn lại lịch sử quá trình hình thành, phát triển 

của Hệ thống Thi hành án dân sự, qua đó cổ vũ, khơi dậy niềm tự hào, động viên 

công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên 

Quang phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, 

sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng các cơ 

quan Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tạo đợt sinh hoạt chính 

trị sâu rộng trong công chức, người lao động; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, 

học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Thi 

hành án dân sự trong tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án 

dân sự phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí; phù hợp 

với yêu cầu của công tác của ngành, của địa phương, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được giao của các đơn vị. 

II. NỘI DUNG  

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng  

- Nội dung: 

+ Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,  

thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh việc thực 

hiện các phong trào thi đua đã được phát động, nhất là Đợt thi đua cao điểm lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 

(19/7/1946 - 19/7/2022). 
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+ Xây dựng và đăng tải Baner “Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền 

thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 - 19/7/2022)” trên Trang Thông tin điện 

tử của Cục; treo băng zôn “Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi 

hành án dân sự  (19/7/1946 - 19/7/2022)” tại trụ sở các cơ quan THADS. 

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tự phê bình và phê bình thực hiện Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 09/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục, Phòng TCCB; Chi 

cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục.  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 7/2022.  

2. Công tác truyền thông 

- Nội dung: Thực hiện theo các nội dung tại Kế hoạch số 26/KH-

CTHADS ngày 26/4/2022 của Cục THADS. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục; Chi cục Thi hành 

án dân sự các huyện, thành phố;  

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục; các cơ quan truyền 

thông của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022. 

3. Tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 

- Nội dung: Tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân 

sự, tổng kết Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi 

hành án dân sự gắn với Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi 

thi án hành chính quý III/2022. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục, Phòng TCCB. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/7/2022 (Thứ hai). 

- Địa điểm: Tại Cục Thi hành án dân sự. 

4. Tổ chức thi đấu thể thao các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh 

- Nội dung: Tổ chức giải thi đấu thể thao (gồm môn cầu lông, bóng 

chuyền hơi) giữa các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh với chủ đề ‘Khoẻ để 

thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”. 

-  Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức 02 ngày: 09-10/7/2022 (Thứ bẩy, Chủ nhật).  
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- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

5. Chỉnh trang trụ sở các cơ quan Thi hành án dân sự 

- Nội dung: Tổ chức cho công chức, người lao động vệ sinh khuôn viên 

trụ sở, cơ quan làm xanh, sạch đẹp các công trình kiến trúc, khuôn viên, cảnh 

quan tại các đơn vị.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2022 

- Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan. 

6. Tham gia các hoạt động theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục 

Thi hành án dân sự kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống THADS 

- Nội dung: Trên cơ sở các nội dung tại Quyết định số 722/QĐ-BTP ngày 

27/4/2022 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022), các đơn 

vị tổ chức để công chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. 

7. Tổng kết, xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày 

truyền thống Thi hành án dân sự 

- Nội dung: Xây dựng báo cáo tổng kết, xét đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua cao 

điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch số 19/KH-CTHADS ngày 

30/3/2022 của Cục THADS. 

8. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức các hoạt động của Kế hoạch này do các đơn vị thực hiện 

từ nguồn ngân sách và theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thành phố tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến công chức, người lao 

động trong đơn vị; chủ động tiến hành triển khai thực hiện các nội dung được 

phân công theo Kế hoạch đề ra. 
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2. Các Chi cục THADS huyện, thành phố căn cứ tình hình, điều kiện cụ 

thể để chủ động tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị cho phù hợp (cùng với 

các hoạt động theo Kế hoạch này). 

3. Văn phòng Cục: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung 3,4 mục II của Kế 

hoạch này. 

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức giải thi đấu thể thao và thực hiện các 

công việc cần thiết phục vụ giải thi đấu thể thao. 

- Lập dự trù kinh phí, dự kiến phân bổ đóng góp kinh phí của các đơn vị 

phục vụ các hoạt động của Kế hoạch này.   

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục để 

triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Cục. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ: Xây dựng báo cáo tổng kết Đợt thi đua chào 

mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; thẩm định, tham 

mưu trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong 

Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành 

án dân sự.  

5. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ 

Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục          thực                           

- Chi cục THADS các huyện, thành phố    hiện; 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Minh 16). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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