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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

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

 

Thực hiện Công văn số 203/BTP-VP ngày 17/01/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc triển khai nhiệm vụ, công tác Tư pháp năm 2020 và Công văn số 

197/TCTHADS-VP ngày 20/01/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc 

triển khai nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, 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. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 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 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năm lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2020 (đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử) và Công văn 

số 203/BTP-VP ngày 17/01/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai nhiệm vụ, 

công tác Tư pháp năm 2020 (Cục đã gửi qua thư điện tử cho các đơn vị). 

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành và vượt 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo 

các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Chương trình công tác trọng tâm của 

Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3127/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 1484/QĐ-TCTHADS ngày 

27/12/2019 và Quyết định số 21/QĐ-TCTHADS ngày 09/01/2020 của Tổng cục 

Thi hành án dân sự và các quyết định của Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, phê duyệt kế hoạch công tác năm 2020 của các đơn vị. 

3. Nâng cao chất lượng, kết quả thi hành các vụ việc thu hồi tài sản bị 

chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là 

các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

theo dõi, chỉ đạo (nếu có); các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của tổ chức 

tín dụng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước. 
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4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân 

của người đứng đầu. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời và công khai kết quả giải 

quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, rà 

soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã 

hội quan tâm (nếu có); đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, không để phát sinh “điểm nóng” gây mất trật tự, an toàn xã hội. 

5. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. 

Thủ trưởng các đơn vị gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ 

sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. 

6. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là đấu tranh, 

ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt 

các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường kiểm tra công vụ; 

chống trục lợi chính sách, lợi ích nhóm. Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

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); 

- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT của Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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