
 

 

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: 53/KH-CTHADS Tuyên Quang, ngày 11 tháng 11 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 
  

Thực hiện Công văn số 3251/TCTHADS-NV3 ngày 13/10/2022 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện công tác năm 2023, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, 

nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm 

vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; tổng 

kết công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; triển khai các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023; thảo luận các 

giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023.  

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đầy đủ 

thành phần theo yêu cầu và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG   

1. Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 (nội bộ)  

1.1. Thời gian: ½ ngày, dự kiến từ ngày 20/11 đến 30/11 (sau Hội nghị 

triển khai công tác năm 2023 của Bộ Tư pháp) 

1.2. Thành phần tham dự:  

- Cục Thi hành án dân sự: Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo, công chức các đơn vị 

thuộc Cục (24 người). 

- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: Lãnh đạo; Chấp hành 

viên; Thẩm tra viên; Kế toán viên (39 người). 

1.3. Nội dung Hội nghị: Triển khai các chuyên đề về 

- Công tác Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án 

- Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng 

- Công tác Văn phòng 
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2. Hội nghị triển khai công tác năm 2023 

2.1. Thời gian: ½ ngày dự kiến từ ngày 20/11 đến 30/11 (sau Hội nghị 

triển khai công tác năm 2023 của Bộ Tư pháp) 

2.2. Thành phần tham dự 

a) Đại biểu mời: 14 người 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh  

- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 

Kiểm sát nhân tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi 

trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Trại giam 

Quyết Tiến, Trại tạm giam Công an tỉnh 

b) Đại biểu triệu tập: 48 người 

- Cục Thi hành án dân sự: Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo, công chức các đơn vị 

thuộc Cục (24 người). 

- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: Lãnh đạo Chi cục; các 

cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022 (24 người). 

c) Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự 

và đưa tin về hội nghị: 04 người 

Tổng số: 66 người 

2.3. Nội dung Hội nghị 

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2023.  

- Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ; Kế hoạch công tác năm 2023 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 

- Các ý kiến thảo luận của các đơn vị trực thuộc về kết quả công tác năm 

2022 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2023; những kiến 

nghị, đề xuất. 

- Phát biểu của các đại biểu các ngành; phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh 

đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự. 

 - Công tác thi đua, khen thưởng.  

3. Hình thức, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội nghị 

- Hình thức tổ chức: Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung. 
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- Địa điểm: Hội trường tầng III - Cục Thi hành án dân sự. 

- Kinh phí tổ chức Hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được 

thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Cục 

- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Cục chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022, triển khai công 

tác năm 2023; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung, cơ sở vật chất, kinh 

phí và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc tổ chức, phục vụ Hội nghị. 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; dự thảo Quyết định giao 

chỉ tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch công tác năm 2023.  

- Chuẩn bị nội dung chuyên đề triển khai về công tác văn phòng, tham 

luận, thảo luận, trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của Văn phòng tại Hội nghị.  

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Hội nghị. 

2. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án  

- Chuẩn bị nội dung chuyên đề triển khai về công tác nghiệp vụ và tổ chức 

thi hành án, các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại Hội nghị.  

- Tham luận tại hội nghị triển khai công tác năm 2023 

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Hội nghị. 

3. Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo  

- Chuẩn bị nội dung chuyên đề triển khai về công tác kiểm tra và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những 

vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại Hội nghị.  

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Hội nghị. 

4. Phòng Tổ chức, cán bộ  

- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và thực hiện công tác thi đua khen thưởng 

tại Hội nghị.  

- Chuẩn bị nội dung chuyên đề triển khai về công tác tổ chức cán bộ; các 

ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ của phòng tại Hội nghị.  

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức Hội nghị. 

5. Các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố  

- Chuẩn bị ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.  

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hoá tham 

luận tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023. 
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- Sắp xếp công việc, cử công chức tham dự Hội nghị bảo đảm đúng thành 

phần, thời gian theo quy định.  

- Tùy theo điều kiện, tình hình của đơn vị, tổ chức Hội nghị triển khai 

công tác thi hành án dân sự tại địa phương, mời đại diện Lãnh đạo Cục dự và chỉ 

đạo Hội nghị (chậm nhất 02 tuần sau Hội nghị triển khai công tác thi hành án 

năm 2023 của tỉnh). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển 

khai công tác năm 2023 của Cục THADS, yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng 

các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, 

thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
  

       

Nơi nhận:  

- Tổng cục THADS;         

- Thường trực Tỉnh ủy;   (để B/c) 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục (thực hiện); 

- Các chi cục THADS huyện, TP (thực hiện); 

- Trang TTĐT của Cục; 

- Lưu: VT, VP (Huyền 18). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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