
DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP 

 ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CTHADS ngày 30 tháng 9 năm 2022  

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang) 

 

Số 

TT 

Họ và tên, chức danh,  

chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến, giải pháp 

1 

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà 

Chánh Văn phòng Cục THADS 

tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác Văn phòng tại Chi cục 

THADS các huyện, thành phố Tuyên 

Quang năm 2022. 

2 

Ông: Nguyễn Hoàng Minh 

Thư ký Văn phòng Cục THADS 

tỉnh Tuyên Quang 

Ứng dụng chữ ký số do Ban cơ yếu 

Chính phủ cấp cho các cơ quan THADS 

tỉnh Tuyên Quang để giao dịch trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia 

với Kho bạc nhà nước. 

3 

Bà: Nguyễn Thị Ánh 

Thủ kho - Thủ quỹ, Văn phòng 

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý Kho vật chứng, tài sản tạm giữ tại Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. 

4 

Bà: Trịnh Thị Nam 

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

Cục THADS tỉnh Tuyên Quang 

Tham mưu xây dựng và ban hành Quy 

định Tiêu chí, quy trình, thủ tục hồ sơ 

xét công nhận sáng kiến và công nhận 

phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học đã được nghiệm thu của cơ quan có 

thẩm quyền trong các cơ quan Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang nhằm nâng 

cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm 

định, đánh giá sáng kiến, giải pháp. 

5 

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Thẩm tra viên phòng Kiểm tra và 

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang 

 

Một số giải pháp nâng cao kỹ năng tiếp 

công dân trong giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành 

án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang. 
 

6 

Ông: Trương Lý Anh Sơn 

Thư ký THA Phòng Nghiệp vụ 

và Tổ chức THA, Cục THADS 

tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác xác minh điều kiện thi hành án. 



2 

 

 

7 

Bà: Đỗ Thị Hồng Huệ 

CHV sơ cấp Phòng Nghiệp vụ và 

Tổ chức THA, Cục THADS tỉnh 

Tuyên Quang   

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác miễn, giảm thi hành án nhằm giảm 

án chưa có điều kiện thi hành còn tồn 

đọng. 

8 

Ông: Hà Duy Hiển 

CHV trung cấp, Phó Chi cục 

trưởng Chi cục THADS thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả giải quyết hồ sơ thi hành án có giá 

trị tiền lớn, góp phần đảm bảo hoàn 

thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế 

hoạch của đơn vị. 

9 

Ông: Trần Quang Hưng 

CHV trung cấp - Chi cục trưởng 

Chi cục THADS huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang 

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

giải quyết các vụ việc có giá trị lớn liên 

quan đến tín dụng ngân hàng nhằm phấn 

đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

năm 2022. 

10 

Bà: Triệu Thu Hằng 

CHV trung cấp Chi cục THADS 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án 

dân sự bằng biện pháp vận động, giáo dục 

thuyết phục và thỏa thuận thi hành án. 

11 

Ông: Nguyễn Thanh Bình 

CHV trung cấp, Chi cục trưởng 

Chi cục THADS huyện  Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang 

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu 

quả trong công tác giải quyết việc thi 

hành án dân sự. 

12 

Ông: Trương Thành Thủy 

CHV trung cấp, Chi cục trưởng 

Chi cục  THADS huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp trong công tác tham 

mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân 

huyện, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự 

huyện chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi 

hành án có khó khăn, phức tạp. 

13 

Bà: Lý Thị Nụ 

Văn thư trung cấp Chi cục 

THADS huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng hiệu quả công tác lập hồ sơ hành 

chính và nộp vào lưu trữ cơ quan. 

14 

Ông: Cao Trọng Thủy 

CHV trung cấp, Chi cục trưởng 

Chi cục THADS huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

 

Tăng cường chỉ đạo giải quyết đối với 

các vụ việc có điều kiện thi hành nhằm 

hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân 

sự năm 2022. 
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15 

Ông: Dương Minh Khánh 

CHV trung cấp, Phó Chi cục 

trưởng Chi cục THADS huyện  

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

Tham mưu chỉ đạo có hiệu quả trong 

công tác phối hợp, xác minh điều kiện 

thi hành án và phân loại án bảo đảm 

chính xác. 

16 

Ông: Hoàng Anh Tuấn 

CHV trung cấp, Chi cục trưởng 

Chi cục THADS huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang 

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án 

dân sự năm 2022. 
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