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Số:          /CTHADS-KTr  
Về việc triển khai thực hiện các quy định, 

kết luận của Trung ương về công tác  

kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 9 năm 2022  
 

 

   Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

 - Chi cục Trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2898/TCTHADS-TCCB ngày 16 tháng 9 năm 2022 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện các quy định, kết luận của 

Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên. Cục Thi hành án dân 

sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành 

án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức của đơn vị Công văn số 

2898/TCTHADS - TCCB ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về 

việc triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám 

sát và kỷ luật đảng viên. (Công văn số 2898 ngày 16/9/2022 của Tổng cục đã gửi đến các 

đơn vị trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành).  

2. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, triển khai thực hiện một 

số nhiệm vụ sau:  

- Tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các 

lĩnh vực được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đề nghị xem xét xử 

lý các vi phạm (nếu có). 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu 

quả các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các văn bản của Trung ương và của Ban cán sự đảng, 

như: Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 

của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030;       

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng 

viên vi phạm; Nghị quyết số 68 – NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư 

pháp về sự lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Ngành Tư pháp giai đoạn 

2020 – 2025; Quyết định số 1024/QĐ-TCTHADS ngày 15/12/2020 của Tổng cục Thi 

hành án dân sự ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về 

lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp giai đoạn 

2020 – 2025.  
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- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cấp ủy đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các 

chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng 

viên là công chức, người lao động. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên (để thực hiện);     

- Cục trưởng (báo cáo);                          

- Phó cục trưởng; 

- Lưu: VT, Phòng KTr.(D.15). 

 
 

 

 

 

 

     

                      

                                                                            

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Phan Thị Mai Thảo 
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