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Số:   

V/v triển khai các hoạt động PBGDPL            

   Hà Nội,  

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục; 

           - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

                      các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự 

(THADS) và hướng tới lập thành tích chào mừng 76 năm ngày Truyền thống 

THADS, các ngày lễ lớn của đất nước, Tổng cục THADS triển khai các nội 

dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về công tác THADS, theo dõi thi 

hành án hành chính (THAHC) như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL; triển khai các chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của công chức, người lao động 

trong cơ quan THADS và nhân dân, doanh nghiệp. Trong đó chú trọng đến các 

đối tượng như: người được thi hành án, người phải thi hành án và những người 

có liên quan.  

- Công tác PBGDPL phải được gắn liền với các hoạt động chuyên môn 

của đơn vị, được tiến hành thường xuyên, liên tục và bám sát nội dung, yêu cầu 

của Luật THADS, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, Hệ thống THADS năm 2022. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp 

luật của công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS, đặc biệt của 

người đứng đầu cơ quan trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ 

và chấp hành pháp luật; phát huy vai trò chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan, đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL về THADS.  

- Việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần gắn với công tác bồi dưỡng, 

rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức 

và các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động nhằm 

xây dựng đội ngũ công chức THADS có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình 

độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

2. Các nội dung cần triển khai thực hiện 

2.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các chủ trương 

của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác THADS, 
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theo dõi THAHC như: Luật THADS, Luật THADS sửa đổi bổ sung một số điều 

năm 2014, 2021; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS; Nghị 

định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ 

ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026 và các văn 

bản khác có liên quan.  

2.2. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính; kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Quốc hội giao năm 2022; vai trò và ý nghĩa của 

Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ 

án hình sự về tham nhũng, kinh tế.   

2.3. Nâng cao ý thức của công chức, người lao động trong toàn Hệ thống 

cũng như người dân, doanh nghiệp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 

quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; chủ động năm bắt tình hình và thực thi nhiệm vụ thi hành án. 

2.4. Phối hợp Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan báo chí, truyền 

thông tại Trung ương và địa phương để đăng tải các bài viết tuyên truyền về 

truyền thống THADS (quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ…) và những đóng góp to lớn của đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước; đăng tải tin, bài, hình ảnh về công tác 

THADS và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống THADS 

trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục và Trang Thông tin điện tử của các Cục 

THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đơn vị căn cứ vào tình hình 

và yêu cầu thực tiễn tại đơn vị để tổ chức ghi hình, phỏng vấn tuyên truyền về 

công tác THADS, theo dõi THAHC tại địa phương. 

2.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương để tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với đội ngũ công chức, Chấp 

hành viên khi được giao thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế tại 

đơn vị mà lồng ghép hoạt động tuyên tuyền, giáo dục pháp luật về THADS đến 

người dân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tiếp công dân định kỳ. 

2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính để 

thực hiện có hiện quả các hoạt động PBGDPL. Nghiên cứu, xây dựng và phát 

hành tờ gấp tuyên truyền về cơ chế một cửa, dịch vụ bưu chính công ích tại các 

địa điểm tiếp công dân. 
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2.7. Xây dựng văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị; triển khai xây dựng tủ 

sách pháp luật trong đó ưu tiên các sách, tài liệu về công tác THADS, theo dõi 

THAHC. 

2.8. Phối hợp các hoạt động PBGDPL và truyền thông báo chí để đăng tải 

thông tin về các hoạt động chuyên môn cũng như khó khăn, vướng mắc của đơn 

vị khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, nêu gương những tập thể/cá 

nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm việc đổi mới, sáng tạo để chia sẻ kinh 

nghiệm cho các tập thể/cá nhân khác. 

2.9. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chương trình, hoạt động, 

truyền thông về công tác PBGDPL do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát 

động. Tham gia chương trình bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức do Bộ Tư pháp, 

Tổng cục THADS tổ chức nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công 

chức làm công tác PBGDPL (nếu có). 

2.10. Các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo 

về Tổng cục THADS (cuối năm) để đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền, PBGDPL tại đơn vị. Thực hiện tốt công tác khen thưởng tập thể và 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Trên đây là nội dung PBGDPL về công tác THADS, theo dõi THAHC 

được Tổng cục THADS triển khai. Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc thực hiện. Việc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trên sẽ 

được tính vào chấm điểm thi đua, xếp hạng cuối năm./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 
- Tổng Cục trưởng (để b/c); 
- Phó TCT Nguyễn Thắng Lợi (để b/c); 
- Các Phó Tổng Cục trưởng (để b/c); 
- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (để p/h); 
- Lưu: VT, VP. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Huy Hiếu 
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