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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua  

“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Cục Thi hành án 

dân sự ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tuyên 

Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trong các cơ quan Thi hành án 

dân sự tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, sự chủ động, trách nhiệm, phát huy sức 

mạnh của công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh 

trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh, của ngành về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện 

các chỉ thị, nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; gắn với tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự. 

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 

11/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 phù hợp với yêu 

cầu thực tiễn của tỉnh và điều kiện của từng đơn vị.  

2. Yêu cầu 

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Hệ thống Thi hành án dân sự cũng 

như nhiệm vụ của mỗi đơn vị, gắn với chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây 

dựng nông thôn mới của địa phương trong phong trào “Cả nước xây dựng 

nông thôn mới” để cụ thể hóa thành nội dung thi đua của mỗi đơn vị trong tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua hàng năm, phong trào thi đua giai đoạn 

2021-2025, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh” theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và lộ trình thực hiện các chỉ tiêu 

chính đã đề ra. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai đến 100% công chức, người 

lao động trong các Cơ quan Thi hành án dân sự với những việc làm thiết thực, 

cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; là động lực cho công chức, người lao động 
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ra sức rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, phát huy 

sáng kiến, sáng tạo; huy động và tập trung được các nguồn lực để xây dựng 

nông thôn mới theo sự chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ giúp đỡ xây dựng 

nông thôn mới của từng địa phương. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá ảnh hưởng, tác động của phong trào 

thi đua tới hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành 

án dân sự tại địa phương; phát hiện những cách làm hay, gương điển hình tiên 

tiến trong phong trào để nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA  

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến tới công chức, người lao động trong 

các cơ quan Thi hành án dân sự về chủ trương "Xây dựng nông thôn mới"; 

tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 

theo Quyết định số 587/QĐ-TT ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 98/KH-

UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2021-2025. 

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự đột 

phá trong công tác thi hành án dân sự; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu theo 

Nghị quyết của Quốc hội; Quyết định của Bộ Tư pháp; Quyết định của Tổng 

cục Thi hành án dân sự giao cho Cục Thi hành án dân sự và Cục giao cho 

các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; ra Quyết định đúng thời hạn đối 

với bản án, quyết định của Tòa án về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy 

định của pháp luật; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa 

có điều kiện thi hành; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự liên quan đến người được 

thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong công tác thi hành án dân sự ở nông thôn.  

3. Lồng ghép việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Tuyên 

Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” với việc triển khai thực hiện kế 

hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị, bảo đảm tính khả 

thi, liên tục, thường xuyên và hiệu quả. Tập trung phổ biến, quán triệt cho 

công chức, người lao động về các nội dung của phong trào thi đua. Qua đó, 

tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của công chức, người lao 

động trong việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. 

4. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động nghiệp 

vụ thi hành án dân sự, các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự tại các khu vực nông thôn gắn với 

các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong ý 

thức tuân thủ pháp luật của nhân dân; huy động các nguồn lực và đóng góp về 

nhân lực, vật lực, sáng kiến, giải pháp của công chức, người lao động trong 
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các cơ quan Thi hành án dân sự để hỗ trợ khu vực nông thôn, góp phần thúc 

đẩy phát triển sản xuất cho người dân ở nông thôn, nhất là những vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

5. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, Chấp 

hành viên, luôn gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật 

cao, trung thực, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân gắn với việc đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa 

phương để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người được thi hành 

án, người phải thi hành án và thái độ của nhân dân khu vực nông thôn đối với 

công tác thi hành án, từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thích hợp, đảm 

bảo thấu tình đạt lý, giữ được truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn 

nhau trong cộng đồng dân cư ở nông thôn. 

6. Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 

cấp ủy Đảng về thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về việc vận động đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với 

nhân dân tại cơ sở. Có giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện của 

từng đơn vị đối với đối tượng được cấp ủy, chính quyền địa phương giao tham 

gia giúp đỡ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Phong trào thi đua được tổ chức, triển khai thực hiện tại Cục và các 

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện cùng với việc thực hiện phong trào thi 

đua hằng năm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp ở khu vực 

xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được 

giao góp phần xây dựng và ổn định an ninh nông thôn. 

2. Quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động những người 

được thi hành án, người phải thi hành án, người có nghĩa vụ liên quan thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật thi hành án dân sự, nghĩa vụ của người 

công dân tại khu vực nông thôn thông qua hoạt động nghiệp vụ thi hành án, 

các bài viết trên Trang thông tin điện tử của Cục, mạng xã hội...  

3. Công chức, Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự thường 

xuyên giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, bám 

sát cơ sở, trực tiếp đến địa phương được giao phụ trách để nắm bắt tình hình 

triển khai, thực hiện phong trào. Đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng 

của người được thi hành án, người phải thi hành án và thái độ của nhân dân 

khu vực nông thôn đối với công tác thi hành án dân sự, từ đó có biện pháp tổ 

chức thi hành án thích hợp, đảm bảo thấu tình đạt lý, giữ được truyền thống 

tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư ở nông thôn. 
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IV. KHEN THƯỞNG 

1. Thẩm quyền khen thưởng của Cục trưởng 

Thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Tuyên 

Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trong các cơ quan THADS được 

xem xét khen thưởng cùng thành tích công tác hàng năm. 

2. Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 

Cục Thi hành án dân sự hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” khi có hướng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.   

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Tuyên Quang chung 

sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 được tổ chức thực hiện 

đến các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, 

thành phố ngay sau khi Kế hoạch được ban hành.   

- Định kỳ 6 tháng đầu năm và cuối năm, các đơn vị đánh giá kết quả 

việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua này thành một nội dung trong báo 

cáo sơ kết và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng gửi về Cục Thi hành án 

dân sự. 

- Năm 2023 các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua và gửi báo cáo sơ kết về Cục theo quy định.  

- Năm 2025 các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021- 2025 và gửi báo cáo tổng kết về Cục 

theo quy định.  

- Căn cứ tình hình thực tiễn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ 

chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua vào năm 2025; 

xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch của Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thành phố căn cứ đặc điểm, tình hình tại địa phương, chủ động xây 

dựng Kế hoạch với những nội dung phù hợp để tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-

2025, gắn với thực hiện các nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa 

phương, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Kế 

hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị gửi về Cục Thi 

hành án dân sự  trước ngày 15/8/2022 để theo dõi, tổng hợp chung toàn tỉnh.  

2. Hàng năm, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan Thi hành án 

dân sự tỉnh Tuyên Quang xét thi đua, đề nghị khen thưởng cho các đơn vị 

phải xem xét kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tuyên 
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Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” để đánh giá kết quả thi đua chung 

của mỗi đơn vị. 

3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham với Cục trưởng và Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua; hướng dẫn các đơn vị sơ kết, tổng 

kết và xét, đề nghị khen thưởng sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền; tổng hợp, báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào 

thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-

2025 trong toàn tỉnh.  

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi Cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kế 

hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh về 

Cục Thi hành án dân sự để được hướng dẫn, giải đáp./. 
 

Nơi nhận:  
- Ban thi đua, khen thưởng tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục THADS; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục               

- Chi Cục THADS các huyện, thành phố            (để t/h); 

- Hội đồng TĐKT các cơ quan THADS tỉnh 

- Trang Thông tin điện tử Cục THADS (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCCB (Nam). 

 

CỤC TRƯỞNG 

  

  

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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