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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 

 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong các cơ quan  

Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Cục Thi hành án dân sự ban 

hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong các cơ quan Thi hành án dân sự 

(THADS) tỉnh Tuyên Quang với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của công chức, 

người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh trong việc tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn của tỉnh và 

chuyển đổi số trong lĩnh vực Tư pháp, Thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số của tỉnh Tuyên Quang và của Hệ thống THADS. 

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số mà Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 55/KH-UBND 

ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU; Quyết 

định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 

“Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 27/4/2021 của Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề 

án “Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự giai 

đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 31/KH-CTHADS ngày 11/5/2022 của Cục Thi 

hành án dân sự về chuyển đổi số trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh 

Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định. 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện các nội dung của phong trào thi đua; phát 

hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, 

hiệu quả trong phong trào  thi đua chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo 

các tập thể, cá nhân chủ động, tích cực tham gia vào chuyển đổi số. 
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2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ Cục đến 

các Chi cục THADS cấp huyện; nội dung thi đua phải cụ thể, hình thức thi đua 

phong phú, thiệt thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn gắn với thực 

hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. 

- Tổ chức đánh giá hằng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua đánh giá 

ảnh hưởng, tác động của phong trào thi đua tới hiệu quả tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị và công tác thi hành án dân sự tại địa phương.  

- Biểu dương, khen thưởng trên cơ sở thành tích đạt được phải thực sự 

xuất sắc tiêu biểu của phong trào thi đua; bảo đảm khen thưởng phải dân chủ, 

khách quan, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA 

 1. Nội dung phong trào thi đua 

1.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực 

hiện các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, 

các văn bản của tỉnh, của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về chuyển đổi số. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của công chức, 

người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về sự cần thiết, lợi ích 

thiết thực của chuyển đổi số góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính 

quyền số trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.  

1.2. Thường xuyên rà soát kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền 

hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về việc 

quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, nâng cấp các phần mềm, hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu Hệ thống THADS, kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh, 

mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (mạng 

TSLCD); ứng dụng IPv6 tại các cơ quan THADS của tỉnh bảo đảm phù hợp với 

quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tăng 

cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng sử dụng các ứng dụng 

công nghệ số, các phần mềm được trang cấp cho công chức, người lao động 

trong các cơ quan THADS của tỉnh. 

1.3. Rà soát, đầu tư nâng cấp các trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ 

tầng mạng nội bộ, mạng internet đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ 

trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường số; tăng cường và 

duy trì trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, hộp thư công vụ, hồ sơ công việc 

được xử lý trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số; sẵn sàng kết nối, triển 

khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh. 

1.4. Xây dựng, chia sẻ dữ liệu mở thuộc lĩnh vực THADS theo quy định 

của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Bộ, Ngành, địa phương với các sở, ban, 

ngành, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp truy cập, khai 

thác trên môi trường mạng khi tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực 

THADS được thuận lợi nhất; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chỉ số 
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năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; kịp thời công khai, phản ánh tình hình hoạt động 

của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Cục. 

2. Các tiêu chí thi đua đến năm 2025 

2.1. Đối với tập thể 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về THADS đáp ứng nhu cầu quản lý, 

khai thác, sử dụng, số hóa hồ sơ; 30% trở lên hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp 

vụ lưu trữ bản giấy được số hóa vào các phần mềm; 100% hồ sơ người phải thi 

hành án chưa có điều kiện thi hành được cập nhật trên phần mềm và đăng tải 

thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS đúng quy định; 

100% báo cáo, thống kê được tạo lập, cập nhật, lưu trữ kết nối, tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu số trên hệ thống dùng chung theo quy định.  

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp 

dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp, sử dụng 

trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tối 

thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối thiểu 

90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- 100% hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ các cơ quan 

THADS trong tỉnh được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất, 

liên thông của Bộ, Ngành, địa phương, đảm bảo 100% văn bản đi, đến được sử 

dụng trên phần mềm dạng điện tử, ký số (trừ văn bản mật theo quy định); trên 

80% các cuộc họp giữa Cục và Chi cục được tổ chức thực hiện bằng hình thức 

họp trực tuyến; tối thiểu 50% hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan 

THADS trong tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông 

tin của Hệ thống THADS. 

- 100% công chức được gắn định danh số, được cấp và sử dụng chứng 

thư số, chữ ký số trong xử lý công việc; được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ 

năng số cơ bản. 50% công chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, 

khai thác dữ liệu và công nghệ số. 

2.2. Đối với cá nhân 

Công chức, người lao động trong các cơ quan THADS của tỉnh có sáng 

kiến, giải pháp hữu ích trong việc tham mưu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chuyển đổi số đạt 

hiệu quả; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc trong 

phát động, chỉ đạo, triển khai chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tích cực phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ, hiệu 

quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định 

hướng, mục tiêu của Bộ, ngành và địa phương về chuyển đổi số đến toàn thể 

công chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao 

trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Cục và Chi cục 

THADS cấp huyện. 
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2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác các nền tảng số quốc 

gia đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị khác trong việc sử dụng các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi số. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng 

thời lượng tuyên truyền nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những 

cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu 

biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số. 

4. Hằng năm cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện phong trào 

chuyển đổi số cùng với đánh giá sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. 

Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện vào năm 

2023 và tổ chức tổng kết trong năm 2025.  

IV. KHEN THƯỞNG 

1. Thẩm quyền khen thưởng của Cục trưởng 

 Thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong các cơ quan 

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

 Căn cứ tình hình thực tế, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tặng Giấy 

khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi 

đua vào dịp tổng kết giai đoạn 2021-2025 phong trào thi đua “Chuyển đổi số 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.  

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 

“Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền vào dịp tổng kết phong trào thi 

đua giai đoạn 2021-2025.  

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025 

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Chuyển đổi số tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong các cơ quan 

THADS tỉnh Tuyên Quang và triển khai đến các phòng chuyên môn thuộc Cục, 

Chi cục THADS 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 THADS. 

- 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.  
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- 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.  

Căn cứ tình hình thực tiễn, Cục THADS 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. 

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2025 đến năm 2030 

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào theo chỉ đạo của  Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành 

phố quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị mình 

kế hoạch này. Căn cứ đặc điểm, tình hình tại địa phương, đơn vị chủ động xây 

dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị và gửi kế hoạch về Cục 

trước ngày 20/9/2022 để theo dõi, tổng hợp chung toàn tỉnh.  

2. Hàng năm, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan THADS 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 "Chuyển đổi số tỉnh Tuyên 

Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 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 THADS 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 trong toàn tỉnh.  

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

THADS 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 để được 

hướng dẫn, giải đáp./. 
 

  Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Vụ Thi đua khen thưởng, BTP 

- Tổng cục THADS 

- Trưởng Khối TĐ nội chính tỉnh  

(báo cáo); 

  - Sở Nội vụ; 

  - Cục trưởng (báo cáo); 

  - Phó Cục trưởng; 

  - 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). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  

  

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo 
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