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CÔNG ĐIỆN 

V/v tăng cường thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2022 

 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ điện: 

Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Trong thời gian qua, toàn hệ thống thi hành án dân sự (THADS) đã có nhiều 

nỗ lực cố gắng để khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì kết quả THADS về việc, về tiền tại 

một số địa phương còn hạn chế, nhất là về việc; tình hình kỷ cương kỷ luật đã 

được chấn chỉnh tăng cường nhưng vẫn còn một số Chấp hành viên thực hiện chưa 

đúng quy định của pháp luật. Do đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu 

các đồng chí Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm nội dung sau: 

1. Thành lập Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục THADS 

cấp huyện trực thuộc địa bàn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, 

chú trọng công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài, tập 

trung thực hiện công tác phân loại án chính xác, đúng quy định của pháp luật, 

khẩn trương thông báo kết quả THADS hàng tháng tới UBND và Ban chỉ đạo 

THADS các thành phố, huyện, thị xã trực thuộc để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án. 

 2. Kịp thời khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với 

các đơn vị, các Chấp hành viên hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về đích 

trước thời hạn. 

Yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nghiêm túc thực hiện nội dung Công điện này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, VP (Đ). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thái 
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