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CÔNG ĐIỆN 

V/v tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 

----- 
 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh điện: 

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố 
 

Trong 8 tháng đầu năm 2022 mặc dù bối cảnh tình hình có nhiều khó 

khăn (dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; biên chế một số đơn vị còn thiếu; 

nhiều nhiệm vụ mới phát sinh…), song kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh 

có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 76,10% (đạt 92% 

chỉ tiêu kế hoạch năm) và về tiền đạt 41,67% (đạt 99% chỉ tiêu kế hoạch năm); 

có 1/7 Chi cục đã đạt và vượt chỉ tiêu thi hành xong về việc (Chi cục Lâm Bình),  

4/7 Chi cục đã đạt và vượt chỉ tiêu thi hành xong về tiền (Chi cục Thành phố 

Tuyên Quang, Yên Sơn, Hàm Yên, Na Hang). Thay mặt Lãnh đạo Cục xin ghi 

nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ công chức, 

người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. 

Thời gian từ nay đến kết thúc năm công tác 2022 không còn nhiều, do vậy 

đề nghị các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trên 

cương vị, trọng trách của mình, động viên, khích lệ, phát huy cao độ tinh thần 

trách nhiệm và ý chí khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ 

công chức, người lao động trong đơn vị; tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị 

và từng chấp hành viên, trong đó cần quyết liệt tổ chức thi hành đối với các vụ 

việc có điều kiện thi hành, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao năm 2022 và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

76 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 – 19/7/2022). 

Đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo tại Công điện này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Trang TTĐT của Cục; 

- Lưu: VT, VP (T.Hà 16). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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