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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua trong các cơ quan  

Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang năm 2021 
 

 Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 về công 

tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; Kế hoạch phát động 

phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 

252/QĐ-BTP ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch số 

546/KH-TCTHADS ngày 22/02/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát 

động phong trào thi đua trong Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2021. Để tạo 

không khí thi đua sôi nổi làm động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, Cục Thi 

hành án dân sự phát động phong trào thi đua năm 2021 tới các phòng chuyên 

môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, các cá nhân là công 

chức, người lao động thuộc các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

với chủ đề: “Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đoàn kết, kỷ 

cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 

truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên mỗi tập thể, cá nhân phát huy 

tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được cấp có thẩm quyền giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác 

năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự và của từng đơn vị. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến để nêu gương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ kịp thời. 

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương, trình độ chuyên môn, 

năng lực công tác của đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan Thi 

hành án dân sự. 

- Củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập 

chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ giữa các tập thể, cá 

nhân trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Hệ thống. 
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2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện sâu rộng, thường xuyên, liên 

tục, nội dung thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được nêu 

trong Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, 

theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2021 của 

các phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; thu hút đông đảo 

công chức, người lao động tự giác tham gia sôi nổi, nhiệt tình các phong trào thi 

đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và đạt hiệu quả.  

- Việc khen thưởng phải căn cứ vào kết quả và thành tích đạt được; đảm 

bảo khách quan, chính xác, công khai, công bằng; quan tâm khen thưởng hợp lý 

đối với tập thể nhỏ, công chức, người lao động trực tiếp. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Phong trào thi đua năm 2021 

Các phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện bám 

sát nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Bộ 

Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự cùng với các phong trào thi đua do địa 

phương phát động, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, kế hoạch công tác năm 2021 với các nội dung chính sau đây: 

1.1. Quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu 

toàn quốc của Đảng khóa XIII; các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên 

quan đến lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp. Tiếp tục thực hiện Luật Thi 

hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

các văn bản, đề án, quy chế, quy trình về công tác THADS, theo dõi THAHC 

trong quá trình thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.  

1.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, 

nhất là phát huy vai trò định hướng chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao 

trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ 

chức đoàn thể trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; 

tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều 

hành và tổ chức THADS, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, 

bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. 

1.3. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 

100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực. Nâng cao chất lượng, tỷ 

lệ THADS xong trên 83% về việc và trên 41,1% về tiền trên tổng số án có 

điều kiện thi hành; đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt  trong các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt trên 60%; theo dõi việc thi hành án 

đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành 

chính của Tòa án. Xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, 

đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi 
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hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định lên Trang thông tin điện tử Thi hành 

án dân sự danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, quyết định 

buộc thi hành án hành chính; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ từng bước 

giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài. Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng 

trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo 

của Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện. Nâng cao hiệu quả 

hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ 

trong THADS. 

1.4. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất 

đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức trong các cơ quan THADS. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng 

cục Thi hành án dân sự về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát 

hiện các sai phạm trong chuyên môn, nghiệp vụ nhằm giảm thiểu số công chức 

vi phạm kỷ luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đề bạt, bổ 

nhiệm, khen thưởng; tiếp tục kiện toàn, sử dụng, bố trí sắp xếp công chức phù 

hợp với nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 

THADS đảm bảo chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức thi hành án trong 

sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

1.5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy 

định của pháp luật đạt tỷ lệ giải quyết xong 97% đơn thư khiếu nại, tố cáo trở 

lên; kịp thời giải quyết những vụ việc mới phát sinh có tính chất phức tạp, không 

để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.  

1.6. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội 

bộ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là trong kiểm tra việc thực hiện  

các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS được cấp có thẩm quyền giao và thực hiện các 

quy định về trình tự, thủ tục THADS; chú trọng công tác kiểm tra đột xuất nhằm 

kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót sau kiểm tra. 

1.7. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành; tăng cường phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thi hành pháp luật về THADS, THAHC 

đạt hiệu quả cao.   

1.8. 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. Thực hiện việc đầu tư xây dựng trụ sở 

các Chi cục theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

1.9. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện nghiêm 

chế độ báo cáo, thống kê THADS, 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 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng 

cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến nhằm giải 

quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành  
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 chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Vận hành và thực hiện nghiêm Phần 

mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và thống kê thi hành án dân sự. 

2. Các phong trào thi đua khác  

2.1. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  

 Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đưa việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc 

thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS. Triển khai 

nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2021 và việc học tập các nghị quyết 

theo chỉ đạo của cấp trên; sau khi được quán triệt, học tập mỗi cá nhân tự  liên 

hệ, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, đồng thời 

tiếp tục thực hiện nghiêm túc “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên 

chức ngành Tư pháp”, “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên”, gắn với đẩy 

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

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). 100% cơ 

quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao 

động thực hiện nghiêm túc, thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 

hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức 

kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 

một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, chi bộ, công 

chức, người lao động, đoàn viên, hội viên. 

 2.2. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Thủ 

tướng Chính phủ, Hội đồng thi đua - Khen thưởng trung ương phát động: Phong 

trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; 

“Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025 gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phù 

hợp với điều kiện từng đơn vị, địa phương. 

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện, xác định việc thực hiện phong 

trào thi đua  “Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trở 

thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ 

quan, đơn vị, tiến tới đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo 

đức công vụ và thực thi nhiệm vụ của công chức, người lao động trong các cơ 

quan Thi hành án dân sự. 

2.4. Thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do 

Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và địa phương phát động lập thành 

tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; kỷ niệm ngày Lễ trọng đại của đất nước và kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021). 
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2.5. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân 

tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển 

hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

trên từng lĩnh vực công tác thi hành án dân sự; tổ chức các hoạt động giao lưu; 

viết tin, bài nêu gương, tuyên truyền rộng rãi về điển hình tiên tiến, về mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ 

quan Thi hành án dân sự.  

2.6. Tiếp tục đổi mới quy trình, đa dạng hình thức thi đua, nâng cao chất 

lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét khen 

thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý đối với công chức trực tiếp làm chuyên 

môn, nghiệp vụ và người lao động; tổ chức đánh giá, chấm điểm thi đua, xếp 

hạng thực chất, khách quan đảm bảo công tác khen thưởng đạt mục đích “động 

viên, khích lệ và nêu gương” góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao. 

2.7. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra; sơ kết, tổng kết, đánh 

giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện 

nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, đưa phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất. 

2.8. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm hoạt động của Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến và vai trò tham mưu của đơn vị phụ 

trách, cá nhân trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị nhằm 

thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng lớn mạnh.   

2.9. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong 

trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, chăm 

lo giúp đỡ công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các tổ chức chính trị -  xã hội trong 

đơn vị tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, văn nghệ, thể thao tạo không 

khí vui tươi, đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

công chức, người lao động trong đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đợt thi đua 

Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên 

tục ngay từ đầu năm, trong đó tập trung 2 đợt thi đua sau: 

1.1. Đợt thi đua thứ nhất:  

- Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2021, lập thành tích chào mừng thành công 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 30/2/2021); kỷ niệm 131 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); kỷ niệm 73 năm 

Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021); 

kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021). 
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- Kết thúc đợt thi đua thứ nhất, các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án 

dân sự các huyện, thành phố tiến hành tổng kết đợt thi đua và xem xét, đề nghị 

biểu dương, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành 

án dân sự theo hướng dẫn của Tổng cục và của Cục. 

1.2. Đợt thi đua thứ 2: 

- Thời gian từ 01/7/2021 đến kết thúc năm 2021, lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945 - 02/9/2021); chào mừng 40 năm tái lập Bộ Tư pháp (7/1981-7/2021), 

76 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2021). 

- Kết thúc đợt thi đua thứ 2, các đơn vị tiến hành tổng kết phong trào thi 

đua, bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo đúng quy trình, thủ 

tục vào dịp tổng kết phong trào thi đua năm 2021 theo hướng dẫn của Tổng cục 

và của Cục. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

2.1. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi 

cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, 

triển khai Kế hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị; Chi 

cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua năm 2021 với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp; thi 

đua lập thành tích xuất sắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, kế hoạch năm 2021 và gửi kế hoạch về Cục trước ngày 05/3/2021. 

2.2. Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Lãnh đạo Cục và Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua; tổng hợp, báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 phục vụ sơ kết, tổng 

kết các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và địa 

phương phát động./. 
 

Nơi nhận: 

- Vụ TĐKT - BTP 

- Tổng cục THADS - BTP 

- Trưởng, Phó trưởng Khu vực TĐ 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh       (để báo cáo); 

- Trưởng Khối TĐ Nội chính tỉnh 

- Lãnh đạo Cục; 

- HĐTĐKT các CQHADS tỉnh TQ 

- VP, các phòng chuyên môn thuộc Cục      (để thực hiện); 

- Chi cục THADS các huyện, thành phố 

- Trang thông tin điện tử Cục THADS (để đăng tải); 

- Lưu : VT, TCCB (Nam).      

CỤC TRƯỞNG 

  

 

  

 

 

Nguyễn Tuyên 
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