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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

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

Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục Thi 

hành án dân sự trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà 

nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của 

cấp uỷ và chính quyền địa phương, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện 

các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, của đơn vị; vừa chấp hành 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị 

và địa phương, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp, do vậy kết thúc năm công 

tác, Cục THADS và 7/7 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã đạt và vượt 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp uỷ, chính 

quyền địa phương giao. Kết quả toàn tỉnh: Thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 

87,91% (tăng 0,13% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 5,41%  so với chỉ tiêu được 

Tổng cục giao); về tiền đạt tỷ lệ 62,37% (tăng 4,73% so với cùng kỳ năm 2021, 

vượt 20,27% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao). Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo đạt 100%; tỷ lệ hướng dẫn nghiệp vụ đạt 100%; tỷ lệ giải quyết án tín 

dụng ngân hàng về việc cao hơn năm 2021. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 

96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án 

nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 

của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) giai 

đoạn 2022-2026 (sau đây gọi là Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ); Quyết định số 

1520/QĐ-BTP ngày 13/7/2022 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ và Kế hoạch số 40/KH-CTHADS ngày 28/7/2022 

của Cục THADS thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ. Trong khi chưa ban 

hành Kế hoạch công tác năm 2023 và chờ Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ Tư 

pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, 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 nhiệm vụ sau: 

1. Kịp thời triển khai thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ ngay từ 

những ngày đầu năm công tác 2023. Trong khi chờ quyết định giao chỉ tiêu thi 
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hành án dân sự, hành chính năm 2023 của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án 

dân sự, các đơn vị căn cứ chỉ tiêu được giao năm 2022 để có kế hoạch, giải pháp 

thực hiện, đảm bảo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 không thấp hơn chỉ tiêu 

được giao của năm 2022.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân 

sự; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành 

chính. Rà soát toàn bộ các hồ sơ thi hành án, kịp thời tổ chức xác minh, phân 

loại chính xác về điều kiện thi hành án của từng hồ sơ để có biện pháp xử lý 

hiệu quả. Tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành, nhất 

là các các vụ việc trên 01 chưa thi hành xong, việc có giá trị thi hành lớn, phức 

tạp, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh 

tế, án tín dụng, ngân hàng.  

3. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thẩm 

tra hồ sơ thi hành án, trong đó chú trọng tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ việc thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, THAHC; kiểm tra việc thực hiện trình 

tự, thủ tục thi hành án. Tiếp tục triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện 

Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên. Triển khai các 

giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế của năm 2022 đã nêu trong 

báo cáo của các đơn vị; các kết luận kiểm tra của Cục; các kết luận, kiến nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân. 

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 

26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm 

túc việc tiếp công dân định kỳ của Cục trưởng, Chi cục trưởng và tiếp công dân 

thường xuyên theo quy định. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, chủ động giải quyết 

ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo 

dài, vượt cấp.  

5. Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước đúng mục đích, 

tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chế độ hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ, quy 

chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan đã ban hành. Thực hiện nghiêm 

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án; quản lý chặt 

chẽ hoạt động thu, chi nghiệp vụ thi hành án; quản lý và sử dụng biên lai thu tiền 

thi hành án; tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. 

Triển khai Đề án thu, nộp án phí, tiền thi hành án không dùng tiền mặt; sử dụng hệ 

thống chứng từ điện tử trong hoạt động THADS; sử dụng phần mềm thu, nộp tiền 

thi hành án tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Tổng cục. 

6. Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham 

nhũng, sai phạm trong THADS. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp 

tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò nêu 
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gương của người đứng đầu, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân 

công phụ trách. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả 

công tác phối hợp liên ngành và thực hiện tốt các quy chế phối hợp, kịp thời 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phối hợp 

để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu kết thúc năm 2023 

hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

7. Trên cơ sở kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022, căn cứ vào 

tình hình thực tế tại đơn vị và các định hướng tại Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ 

ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, chủ động xây dựng dự thảo 

Kế hoạch công tác năm 2023. Sau khi có Chương trình công tác trọng tâm Thi 

hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 của Bộ Tư pháp, Kế 

hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục THADS, yêu cầu các đơn vị bổ sung, 

hoàn thiện ngay Kế hoạch công tác năm của đơn vị, gửi hồ sơ đề nghị Cục Thi 

hành án dân sự thẩm tra, phê duyệt (theo Quy trình xây dựng và ban hành Kế 

hoạch công tác hàng năm của các đơn vị trực thuộc Cục, Chi cục THADS các 

huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-CTHADS ngày 

06/5/2020 và Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2022 của Cục trưởng 

Cục Thi hành án dân sự).  

8. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương và của địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và nêu cao trách nhiệm 

của từng công chức, người lao động trong phòng, chống dịch. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi 

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố nghiêm túc quán 

triệt, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT của Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Huyền 15). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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