
 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:         /KH-CTHADS        Tuyên Quang, ngày  20 tháng 10  năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyên đề  

“Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong 

các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022 - 2025 

 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 3102/KH-TCTHADS ngày 30/9/2022 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyên 

đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Hệ 

thống các các cơ quan Thi hành án dân sự” giai đoạn 2022 - 2025, Cục Thi 

hành án dân sự ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào 

thi đua chuyên đề: “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022 

- 2025 với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nhằm nâng 

cao nhận thức của công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân 

sự (THADS) của tỉnh về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, thúc 

đẩy việc thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua 

để tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo 

sự lan tỏa trong các cơ quan THADS của tỉnh. 

 2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực 

chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của các đơn vị, địa 

phương; gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của 

đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác. 
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- Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân 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; quan tâm khen thưởng 

đối tượng là tập thể nhỏ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp 

tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. 

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA 

1. Tập thể 

Các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố thuộc Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang. 

2. Cá nhân 

Công chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan 

THADS của tỉnh Tuyên Quang. 

III. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA 

 1. Thi đua đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên 

truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Chương trình 

hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. 

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

THADS các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, nâng cao 

nhận thức, kiến thức cho công chức, người lao động của đơn vị mình về nội 

dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết 

tắt là Nghị quyết Đại hội XIII); Chương trình hành động số 10-CTr/BCS ngày 

21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Chương trình hành động của Bộ 

Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư 

pháp), nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị 

được giao bằng các hình thức phù hợp. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch hành động trên Trang thông 

tin điện tử của Cục, hộp thư công vụ của các cá nhân, các cuộc họp giao ban. 

- Khuyến khích các tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS của tỉnh 

thường xuyên nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII, viết và đăng tải các chuyên 

đề, bài nghiên cứu, trao đổi về các nội dung liên quan đến triển khai và thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp. 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, trọng tâm là Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII. 

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến, đề xuất cấp có thẩm quyền những nội dung 

về hoàn thiện hệ thống pháp luật về THADS, theo dõi thi hành án hành chính 

(THAHC) và tổ chức thi hành pháp luật THADS, THAHC đến năm 2030, tầm 
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nhìn đến năm 2045 phù hợp với mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ 

và giải pháp được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII. Tập trung triển khai 

thực hiện có hiệu quả những văn bản về THADS, theo dõi THAHC đã có hiệu 

lực pháp luật. 

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc ra quyết định đúng 

thời hạn đối với bản án, quyết định của Tòa án về dân sự đã có hiệu lực; phân 

loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành; khắc 

phục thiếu sót về trình tự, thủ tục trong THADS.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ 

trưởng các đơn vị; Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự 

đột phá trong công tác THADS, theo dõi THAHC; kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác THADS, theo dõi THAHC; tập trung cho công 

tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về kinh tế, 

tham nhũng, thi hành án tín dụng ngân hàng. Kết qủa hằng năm giảm án tồn, 

nâng cao tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc và tiền, bảo đảm thực hiện hoàn 

thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, theo dõi THAHC được Tổng cục Thi hành 

án dân sự, Bộ Tư pháp giao hàng năm.  

- Tiếp tục thực hiện các Quy chế phối hợp liên ngành đã được ký kết và 

thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng và chính quyền địa 

phương trong việc tổ chức thi hành kịp thời, đúng pháp luật các bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật. 

  - Thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu 

nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; phối hợp giải quyết 

triệt để những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ 

việc mới. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo đúng quy chế kiểm tra của Tổng 

cục. Trú trọng tới việc thủ trưởng đơn vị thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám 

sát công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời xử lý, chỉ 

đạo, hướng dẫn. Sâu sát, quyết liệt, chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các 

đơn vị, các chấp hành viên có số việc phải thi hành nhiều, nhiều việc phức tạp, 

số tiền phải thi hành lớn, có tài sản để thi hành án. Kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên.  

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo trong các cơ quan THADS của tỉnh 

bảo đảm chất lượng, số lượng theo quy định. Thực hiện tốt công tác đánh giá, 

quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. 

- Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng ngân sách, tài 

sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật; đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện 

việc đầu tư xây dựng trụ sở các Chi cục theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm 
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túc công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo, thống kê thi hành án dân sự đảm bảo chính xác, đầy đủ, 

đúng thời hạn. 

 - Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động THADS. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, công chức, 

người lao động có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cao trong việc chấp 

hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Xét khen thưởng 

1.1. Thẩm quyền khen thưởng của Cục trưởng 

 Căn cứ tình hình thực tế, Cục trưởng Cục THADS tặng Giấy khen cho tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua vào dịp sơ 

kết, tổng kết phong trào thi đua chuyên đề này.   

1.2. Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 

Cục THADS 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 chuyên đề này khi có 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS. 

2. Tiến độ thực hiện 

- Năm 2022: Xây dựng kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi 

đua chuyên đề: "Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và 

triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang” giai đoạn 2022 - 2025.    

- Hàng năm: Triển khai thực hiện các nội dung của phong trào thi đua; 

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.  

- Năm 2025: Các đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua vào dịp tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và gửi báo 

cáo tổng kết về Cục.  
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3. Trách nhiệm 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 các Chi cục chủ 

động xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị và gửi kế hoạch 

về Cục trước ngày 28/10/2022 để theo dõi, tổng hợp chung toàn tỉnh.  

2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham với Cục trưởng và Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang đưa các nội dung thực hiện 

Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện; 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:  
- Vụ Thi đua khen thưởng, BTP 

- Tổng cục THADS 

- Trưởng, Phó Trưởng Khu vực 

thi đua Khối CQTP các tỉnh 

Trung du và miền núi phía Bắc 

(báo cáo); 

 - Cục trưởng  

 - 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.20). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  

  

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo 
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