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KẾ HOẠCH   

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm  

Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 

(19/7/1946 - 19/7/2021) 
 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Cục Thi hành án dân sự xây 

dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi 

hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Hệ thống Thi hành án dân sự, 

qua đó cổ vũ, khơi dậy niềm tự hào, động viên công chức, người lao động trong 

các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang phát huy truyền thống, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác, xây dựng các cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh, 

vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong công chức, người lao động; 

củng cố, tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm 

giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành 

án dân sự phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng 

phí; phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 và không 

ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của các đơn vị. 

II. NỘI DUNG  

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các 

hoạt động trước, trong và sau dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi 

hành án dân sự 

- Nội dung: 

+ Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,  

đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua đã được phát động, chỉ đạo các 

chấp hành viên, thư ký thi hành án tập trung tổ chức thi hành án, trong đó chú 

trọng thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc liên quan 

đến tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế... phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 

thi hành xong về việc và về tiền được giao. 
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+ Viết bài, đăng tin trên báo, đài, Trang Thông tin điện tử của Cục, Cổng 

Thông tin điện tử của Tổng cục, của Bộ Tư pháp về truyền thống của Hệ thống 

Thi hành án dân sự; kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính; gương tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. 

+ Sưu tầm, lựa chọn các tư liệu, kỷ vật, hình ảnh, tài liệu, bài viết... về những 

hoạt động nổi bật và thành tích xuất sắc trong công tác Thi hành án dân sự giai 

đoạn từ năm 1946 đến nay để gửi về Tổng cục phục vụ xây dựng phim tài liệu 75 

năm về công tác THADS và trưng bày tại Phòng truyền thống của Tổng cục.   

+ Xây dựng và đăng tải Banner “Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946 - 19/7/2021)” trên Trang Thông tin 

điện tử của Cục; treo băng zôn “Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống 

Thi hành án dân sự  (19/7/1946 - 19/7/2021)” tại trụ sở cơ quan. 

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bác với ngành Tư pháp” nhằm tuyên 

truyền, giáo dục cho công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự 

của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục; Chi cục Thi hành 

án dân sự các huyện, thành phố. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục; các cơ quan báo, đài 

Trung ương và địa phương; Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục, Cổng Thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2021 đến tháng 8/2021. 

2. Tổng kết, xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền 

thống Thi hành án dân sự 

- Nội dung: Xây dựng báo cáo tổng kết, xét đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào 

mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/7/2021 đến 05/7/2021. 

3. Tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 

- Nội dung: Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống thi hành án dân sự gắn 

với Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III/2021; 

tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án 

dân sự. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/7/2021 (Thứ hai). 

- Địa điểm: Tại Cục Thi hành án dân sự. 

4. Tổ chức thi đấu thể thao các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh 

- Nội dung: Tổ chức giải thi đấu thể thao (gồm môn cầu lông, bóng 

chuyền hơi và môn kéo co) giữa các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh với 

chủ đề: Khoẻ để thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

-  Đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện: Văn phòng Cục. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức 02 ngày: 10 - 11/7/2021 (Thứ bẩy, Chủ nhật).  

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

5. Tham gia các hoạt động theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục 

Thi hành án dân sự kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS 

- Nội dung: Trên cơ sở các nội dung hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày 

truyền thống THADS của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự, các đơn 

vị tổ chức để công chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.  

- Đơn vị thực hiện: Các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi 

hành án dân sự các huyện, thành phố. 

- Thời gian: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các 

huyện, thành phố tổ chức quán triệt Kế hoạch này đến công chức, người lao 

động trong đơn vị; chủ động tiến hành triển khai thực hiện các nội dung được 

phân công theo Kế hoạch đề ra. 

2. Các Chi cục THADS huyện, thành phố căn cứ tình hình, điều kiện cụ 

thể để chủ động tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị cho phù hợp (cùng với 

các hoạt động theo Kế hoạch này). 

3. Giao Văn phòng Cục: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung 3,4 của Kế hoạch này. 

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức giải thi đấu thể thao và thực hiện các 

công việc cần thiết phục vụ giải thi đấu thể thao. 

- Phối hợp với Ban tổ chức giải thi đấu thể thao ban hành Điều lệ giải.  

- Lập dự trù kinh phí, dự kiến phân bổ đóng góp kinh phí của các đơn vị 

phục vụ các hoạt động của Kế hoạch này.   

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục để 

triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Cục. 
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4. Phòng Tổ chức cán bộ: Xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua 

chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; thẩm định, 

tham mưu trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình 

trong đợt thi đua.  

5. Kinh phí tổ chức các hoạt động của Kế hoạch này do các đơn vị đóng 

góp, được trích từ nguồn ngân sách và theo quy định của pháp luật. 

6. Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành 

án dân sự, lãnh đạo Cục sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Cục;          thực                           

- Chi cục THADS các huyện, thành phố;    hiện 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Thu Hà). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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