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Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục,
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước,
sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành ở Trung ương
và địa phương, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của
Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, cùng với việc tăng cường công tác xây
dựng ngành, đề cao tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phát huy ý
thức trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi
hành án dân sự (THADS) và chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật1 nên kết quả
công tác THADS ngày càng bền vững, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được
giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa
tham nhũng, tiêu cực trong THADS vẫn còn hạn chế đã được đề cập trong các báo
cáo trước Quốc hội, Chính phủ, trong Ngành Tư pháp, Hệ thống THADS, phương
tiện thông tin đại chúng2. Đây là những vấn đề mà Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư
pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới vô cùng khó khăn (vừa
phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ
chính trị được giao; vừa phải tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh,
xử lý nghiêm sai phạm; xây dựng hình ảnh mới của người cán bộ THADS), đồng
thời phải ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra ở nhiều tỉnh,
thành trong cả nước (nhất các tỉnh, thành khu vực phía Nam và thành phố Hà
Nội). Để nâng tiếp tục cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, tăng cường kỷ
cương, kỷ luật, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong THADS, đồng thời phòng,
chống dịch bệnh thành công, Tổng cục trưởng yêu cầu:
1. Đẩy mạnh việc học tập Nghị quyết của Đảng, nâng cao tự nhận thức
Toàn Hệ thống THADS cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương
mẫu, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ;
nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021
Năm 2020: Toàn Hệ thống THADS có 63 trường hợp bị xử lý kỷ luật, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý do vi phạm về nghiệp
vụ; 09 tháng đầu năm 2021: toàn Hệ thống đã xử lý kỷ luật 57 trường hợp, trong đó có 30 trường hợp xử lý kỷ luật về mặt chính
quyền và 27 trường hợp xử lý kỷ luật về mặt đảng; trong số các trường hợp bị xử lý có 01 nguyên Cục trưởng; 02 nguyên Phó Cục
trưởng; Giáng chức 01 Cục trưởng; Cảnh cáo 01 Cục trưởng; một số Chi cục trưởng ngoài việc bị xem xét kỷ luật từ khiển trách
đến cảnh cáo còn bị miễn nhiệm,v.v).
2 Gần đây, Chương trình Tiêu điểm kinh tế phát trên kênh truyền hình VTV1 ngày 31/7/2021 đã đề cập đến một số khía cạnh của
công tác THADS, trong đó chỉ ra các nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế của công tác THADS là do Chấp hành viên thiếu
tích cực, sai phạm; thậm chí có hiện tượng Chấp hành viên đòi chia %
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của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bí thư Chi bộ, Đảng bộ tiếp tục
quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) và các văn
bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác PCTN, tiêu cực đến toàn thể công
chức trong từng đơn vị của Hệ thống THADS (như: Kết luận số 05-KL/TW ngày
03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ
việc, vụ án tham nhũng3; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong
công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định số 205-QĐ/TW ngày
23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và
chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí
thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất
thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị Số:
01/CT-BTP ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng
cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS; Chuẩn mực đạo đức
Chấp hành viên, v.v).
Yêu cầu việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng phải đi vào thực
chất, mỗi đảng viên, công chức trong toàn Hệ thống THADS phải tự nhận thức về
tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm
về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực THADS.
2. Các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong Hệ
thống Thi hành án dân sự
2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp giữa "xây và chống"
trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Xác
định rõ và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác
phát hiện và xử lý tham nhũng; nhất là vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn
ngừa, phát hiện tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản
lý; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cơ quan THADS.
2.2. Tổng cục, Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự bám sát vào chủ trương
của Đảng, Nhà nước, của Bộ và địa phương để xây dựng “Chương trình hành
động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án
dân sự giai đoạn 2021-2025” tại đơn vị mình. Thời gian hoàn thành trước ngày
15/9/2021 (Chương trình hành động của Chi cục gửi về Cục, của Cục gửi về Tổng
cục để theo dõi, kiểm tra). Chương trình hành động phải cụ thể, các giải pháp phải rõ
ràng (bảo đảm tất cả các khâu của quá trình THADS phải được kiểm soát chặt chẽ,
không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sai phạm), trong đó đặt trọng tâm vào các
khâu chủ yếu sau:
+ Về thể chế: Cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm
quyền sửa đổi, bổ sung các quy định (quy định, quy chế nội bộ, luật, văn bản dưới
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luật...) liên quan đến nghiệp vụ thi hành án, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu
tư xây dựng cơ bản; nhất là những nội dung chưa rõ ràng, dễ xảy ra tiêu cực, tham
nhũng, sai phạm trong THADS.
+ Về tổ chức THADS: Cần tập trung giải pháp để phòng ngừa, kiểm soát tốt
các khâu của quá trình THADS (như: phân công tổ chức thi hành vụ việc cho Chấp
hành viên; việc thực hiện các trình tự thủ tục, tiến độ thi hành án; cách thức, giải
pháp để kiểm soát việc Chấp hành viên, nhất là hoạt động kê biên, định giá, đưa tài
sản ra bán đấu giá; kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức bán đấu giá tài sản; tổ chức
cưỡng chế THADS có huy động lực lượng; vấn đề thanh toán tiền THADS; việc
công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ
quan để tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời thông tin về tiêu cực, tham nhũng, sai
phạm trong THADS; việc công khai họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền giải
quyết công việc thi hành án dân sự cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết; việc tập
trung chỉ đạo, giải quyết những vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc liên quan đến thu
hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;
thu hồi cho các tổ chức tín dụng, v.v).
+ Về công tác tổ chức, cán bộ: Cần tập trung các giải pháp kiểm soát tốt các
khâu của công tác cán bộ (công khai quy trình, thủ tục tuyển dụng, quy hoạch, bổ
nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính
sách đối với công chức THADS; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, dân
chủ trong tổ chức, cán bộ; đánh giá cán bộ; Việc quy hoạch, luân chuyển, chuyển
đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối
với công chức phải dựa trên cơ sở của đánh giá công chức; việc kiểm soát tài sản,
thu nhập của công chức, thực hiện kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của công
chức, định kỳ hàng năm và đột xuất,v.v).
+ Về lĩnh vực tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng cơ bản: Cần tập trung các
giải pháp kiểm soát tốt các khâu của công tác tài chính (công khai, minh bạch trong
lập dự toán, cấp phát kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản; ban hành và công khai chế
độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà
nước; Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thực hiện định mức phân bổ ngân sách;
việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán
ngân sách vốn đầu tư, xây dựng cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự phải bảo
đảm chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc mua sắm tài sản công; v.v).
+ Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cần tập trung các giải pháp
phòng ngừa, kiểm soát tốt các khâu của quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo (chú
trọng: tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo
theo quy định; thực hiện các biện pháp, giải pháp để giải quyết dứt điểm các vụ việc
khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố
cáo vượt cấp, kéo dài; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý trường hợp lợi dụng khiếu nại,
giải quyết khiếu nại để trì hoãn, kéo dài việc thi hành án dân sự, v.v); có cơ chế bảo
vệ, khen thưởng kịp thời, xứng đáng với cá nhân tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi
tham nhũng; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng
hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực gây mất đoàn kết nội bộ.
+ Về công tác kiểm tra: Cần tập trung các giải pháp để phát huy tối đa hiệu
quả của công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát (như: tăng cường kiểm tra, giám sát
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nội bộ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới và với cá nhân
liên quan trực tiếp đến tất cả các khâu dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, sai phạm
trong thụ lý thi hành án, xác minh, phân loại án, áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng
chế, thu, chi trả tiền thi hành án; trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển
đổi vị trí công tác, khen thưởng, xử lý vi phạm; trong cấp phát kinh phí, sử dụng,
quyết toán thu, chi tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động chi tiêu nội bộ;
thuê kho vật chứng, bảo trì trụ sở, mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị; trong
tiếp công dân, xác minh, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo,v.v).
+ Về vai trò của cấp uỷ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu
chiến binh giám sát, Ban thanh tra nhân dân trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc
thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực (như: thông qua việc tiếp nhận các ý
kiến phản ánh của công chức, viên chức; việc giám sát công tác giải quyết đơn thư
khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước...theo đúng
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tiếp nhận, tích cực xử lý thông tin phản
ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm).
+ Về thực hiện chế độ chính sách: Công khai, minh bạch về các chế độ, định
mức, tiêu chuẩn của cơ quan và đơn vị trực thuộc; thực hiện nghiêm Quy chế làm
việc và Quy chế chi tiêu nội bộ; tuân thủ các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề
nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu
nhập và công khai bản kê khai tài sản thu nhập,... theo quy định của Luật phòng
chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn.
+ Về tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân các cấp: Tập trung vào
các giải pháp để tăng cường phối hợp, kiểm sát các hoạt động nghiệp vụ của Chấp
hành viên từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc thi hành án (gửi quyết định, thông báo
về thi hành án; áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; lựa chọn,
ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ thẩm định giá, đấu giá tài sản; giám sát
hoạt động bán đấu giá tài sản; giao tài sản cho người mua đấu giá; thu, chi tiền thi
hành án…) theo đúng quy định pháp luật.
+ Các nội dung khác: Phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.
3. Phân công thực hiện nhiệm vụ
3.1. Đối với Lãnh đạo Tổng cục
Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động trong việc
tổ chức triển khai các lĩnh vực theo phân công. Tăng cường kiểm soát hoạt động,
chỉ đạo tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan
THADS địa phương thuộc địa bàn phụ trách theo Kế hoạch kiểm tra của Tổng
cục đối với các Cục THADS.
3.2. Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS
- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật
về phòng, chống tham nhũng trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
- Tổ chức ngay việc rà soát kế hoạch công tác, các nhiệm vụ được giao để
thực hiện nghiêm, không được bỏ quên, bỏ sót (nhất là các nhiệm vụ theo Kết
luận của cấp trên; nhiệm vụ được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng
cục giao). Thường xuyên nắm bắt địa bàn, kịp thời tham mưu lãnh đạo Tổng cục
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hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc chấn
chỉnh những tồn tại, hạn chế của các cơ quan THADS địa phương.
- Khẩn trương đánh giá kết quả tự kiểm tra của các cơ quan THADS địa
phương, có phương án xử lý, đề xuất kiểm tra đối với các cơ quan đơn vị có dấu
hiệu vi phạm hoặc kết quả kiểm tra sơ sài, hình thức (xong trong tháng 9/2021).
3.3. Đối với Thủ trưởng các cơ quan THADS địa phương
- Khẩn trương xây dựng “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa
tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự” tại đơn vị mình.
- Tập trung rà soát, lập kế hoạch, phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc
thi hành án có điều kiện, nhất là các vụ việc nhiều năm chưa thi hành xong, có lượng
tiền phải thi hành lớn; vụ việc trọng điểm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát
trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc tín dụng, ngân hàng;
chỉ đạo Chấp hành viên, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý khẩn
trương căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương kịp thời xác minh, phân loại
chính xác về điều kiện thi hành án của từng hồ sơ để tổ chức thi hành; kịp thời
cập nhật, thống kê, báo cáo kết quả thi hành án về Tổng cục THADS và cơ quan
có thẩm quyền yêu cầu, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, chính xác và thống
nhất số liệu từ trung ương đến địa phương.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Tổng cục
THADS về các mặt công tác; chủ động kiểm soát công việc, liên đới chịu trách
nhiệm nếu để công chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật,
nhất là các vi phạm liên quan đến đạo đức công vụ, tham nhũng trong THADS.
- Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ người
dân và doanh nghiệp của đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ Chấp hành viên,
Thẩm tra viên, thư ký thi hành án, kế toán, thủ kho, thủ quỹ; tập trung mọi nguồn
lực, khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay nhằm đẩy
nhanh tiến độ thi hành án, nỗ lực cao nhất, cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ
tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Căn cứ tình hình tại địa phương, năng lực, trình độ của công chức, người
lao động để phân công công việc hợp lý, bảo đảm đúng người đúng việc, thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá,
xếp loại công chức bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định
của pháp luật; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.
- Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những công chức có sai phạm, đặc biệt là
các sai phạm mang tính hệ thống.
- Kịp thời phối hợp, thông tin đầy đủ, chính xác các vấn đề liên quan đến
hoạt động THADS tại địa phương mình cho các cơ quan báo chí, bảo đảm phù
hợp với quy định, quy chế phát ngôn của đơn vị; tích cực, chủ động nắm bắt
thông tin dư luận, báo chí để có giải pháp, biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh, xử
lý các vi phạm (nếu có).
4. Về xử lý vi phạm tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS
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Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống THADS cần xác định việc
giáo dục công chức, viên chức, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ
động phòng ngừa vi phạm, nhũng nhiễu, tham nhũng trong THADS. Đối với các
hành vi tiêu cực, tham nhũng, sai phạm đã được phát hiện, kết luận thì phải xử lý
thật nghiêm (kể cả phải áp dụng các hình thức xử lý cao nhất) theo đúng tinh thần
“Không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép
của bất cứ tổ chức, cá nhân nào”; chủ động ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng
“Tham nhũng vặt” trong thi hành công vụ theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày
22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm phải gắn với
đánh giá công chức, thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm... và bảo đảm thực chất,
khách quan, công tâm.
Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đề nghị các đồng chí từ Lãnh đạo Tổng
cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thể hiện tinh thần gương mẫu, đồng
sức, đồng lòng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không chỉ thực hiện hoàn
thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà còn xây dựng Hệ thống THADS kỷ cương, kỷ
luật, không tiêu cực, tham nhũng./.
Nơi nhận:

TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

Nguyễn Quang Thái

