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Số: 779/CTHADS- KT&GQKNTC 

V/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật  

trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

    Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

                  Kính gửi: 

   - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

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

 

Thực hiện Văn bản số 4274/TCTHADS-VP ngày 22/12/2022 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thi 

hành công vụ tại cơ quan Thi hành án dân sự, Cục trưởng 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: 

1. Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Văn bản số 

4274/TCTHADS-VP ngày 22/12/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (đã gửi 

trên Hệ thống văn bản điều hành và đăng tải trên Trang TTĐT của Cục). 

2. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chương 

trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong 

THADS giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 779/QĐ- 

TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự); 

Công văn số 2808/TCTHADS-TCCB ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án 

dân sự về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, 

tiêu cực, sai phạm trong hệ thống Thi hành án dân sự; Chương trình hành động 

đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong các cơ quan 

THADS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Quyết định 

số 191/QĐ- CTHADS ngày 10/9/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự).  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho công chức, người lao 

động trong đơn vị. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm nêu gương và phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 

của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW 

ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên 

không được làm; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học 
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 05-

KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-

CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham 

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

chức đảng, đảng viên vi phạm và 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... 

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao sự gương mẫu của người đứng 

đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, 

tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng, 

sai phạm trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là 

việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, công tác thẩm định giá, đấu giá tài 

sản thi hành án, công tác quản lý tài chính, tài sản, thu chi tiền thi hành án... 

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

thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, Phòng KT&GQKNTC (Quân 15). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuyên 
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