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UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

BCĐ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

   

       Số:       /KH-BCĐTHADS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         Hữu Lũng, ngày        tháng 01 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

 Hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự  
huyện Hữu Lũng năm 2022 

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài 
chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt 

động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS); Quy chế hoạt động của Ban 
Chỉ đạo THADS huyện Hữu Lũng, Ban Chỉ đạo THADS huyện Hữu Lũng xây 
dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chỉ đạo kịp thời, hiệu quả sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các  đoàn thể 
với cơ quan THADS trong việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp có ảnh hưởng 

đến an ninh trật tự tại địa phương; đảm bảo việc thi hành án theo đúng trình tự, thủ 
tục quy định của pháp luật và nội dung bản án, quyết định của Toà án nhằm bảo vệ 

lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức xã hội và 
công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã 

hội của huyện Hữu Lũng. 

2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật THADS, các chỉ tiêu nhiệm vụ công 
tác THADS năm 2022 theo Quyết định giao chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự 
tỉnh, Chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hữu Lũng.  

Công tác THADS phải đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật trong việc xác 
minh, phân loại và tổ chức thi hành án. 

II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 

06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án 
dân sự; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 

ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối 
cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi 

hành án; Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo THADS huyện; Chương trình công tác 
trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, Quyết định giao chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của Cục THADS tỉnh và nhiệm vụ chính trị của huyện. 

2. Thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Ban Chỉ đạo THADS huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong 
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Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo từng lĩnh vực và địa bàn phụ 

trách. Định kỳ họp Ban Chỉ đạo theo quy định. Tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu 
năm (tháng 6/2022) và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS năm 2022 

(tháng 12/2022). 

3. Ban chỉ đạo THADS huyện tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra với cơ 

quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo THADS, ý kiến 
chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về phối hợp với cơ quan trong THADS và 

tổ chức cưỡng chế THADS. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện 
pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về THADS. 

Đề nghị Chủ tịch UBND và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, 
cá nhân có thành tích trong công tác THADS ở địa phương.  

4. Ban Chỉ đạo THADS huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp 
chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở 

phối hợp với cơ quan thi hành án tổ chức cưỡng chế những vụ việc khó khăn, 
vướng mắc, tồn đọng kéo dài, những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân 
hàng, vụ án trọng điểm, đặc biệt là chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án 

lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa 
phương; Ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo quyết liệt công tác THADS ngay từ đầu 

năm, chú trọng chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ án có giá trị lớn. 

5. Chi cục THADS tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

96/2019/QH14 ngày 27/11/2029 của Quốc hội trong công tác phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân và công tác thi hành án. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hữu 
Lũng lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 

năm 2022 của huyện; nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, chỉ tiêu Cục 
THADS giao năm 2022. 

Chủ động, thường xuyên phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo THADS 
huyện đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, các vấn đề có liên 
quan đến chỉ đạo phối hợp trong THADS, nhất là xử lý án các vụ việc có liên quan 

đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham 
nhũng, kinh tế; chủ động tổ chức các hoạt động thi hành án theo thẩm quyền những vụ 

việc có điều kiện thi hành nhưng đối tượng không tự giác thi hành án; tổ chức cưỡng 
chế những vụ việc lớn, phức tạp có khả năng ảnh hưởng đến an ninh trật tự cần chủ 

động đề xuất với Ban Chỉ đạo THADS huyện để chỉ đạo phối hợp, đảm bảo việc cưỡng 
chế đạt kết quả; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS giữa cơ quan 

THADS, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, ban ngành 
có liên quan trong công tác tổ chức thi hành án. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, 

đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác THADS. 
Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan có liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân huyện đôn đốc, báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện căn cứ vào địa bàn, lĩnh vực 
được phân công có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm túc 
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kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả công tác chỉ đạo về Trưởng Ban Chỉ đạo 

THADS huyện (qua Chi cục THADS huyện). 

2. Chi cục THADS huyện có trách nhiệm giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo 

đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác THADS; đồng 
thời theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lạng Sơn; 
- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chi cục THADS huyện Hữu Lũng; 
- Các thành viên BCĐ THADS huyện; 
- Lưu: VT.  
 
 

 TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Hạnh 
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