ĐẢNG B ộ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN ƯỶ HẢI LẢNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VĨỆT NAM
Hải Lăng, ngày Lị Ltháng 8 năm 2019

Số 4 3 9 - CV/HU
Tham mim xây dựng Báo cáo tự giám sát
thực hiện Chi thị 32-CT/TU của BTV Tỉnh ủy

Kỉnh gửi: UBND huyện.
Thực hiện Quyết định 130-QĐ/BNCTU, ngày 08/8/2019 của Ban Nội chính
Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi
hành án dân sự, hành chính” đối với BTV Huyện ủy Hải Lăng, BTV Huyện ủy đề
nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu BTV Huyện ủy xây
dựng dự thảo Báo cáo tự giám sát, gửi về BTV Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy)
trước ngày 16/8/2019 để thông qua BTV Huyện ủy trước khi gửi Báo cáo cho Đoàn
giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy vào ngày 21/8/2019.
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(cỏ gửi kèm Kê hoạch và Đê cương)

Nơi nhân
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

Lê Quang Khánh

TỈNH ƯỶ QUẢNG TRỊ
BAN NỘI CHÍNH

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM
Quảng Trị, ngàv ũĩtháng 8 năm 2019
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QUYÉT ĐỊNH
ỵ Giám sát việc thực hiện Chỉ thị sô 32-CT/TU ngày 21/9/2015 của Ban
\A/' Thuừng vụ Tỉnh uỷ vê “ Tăng cuờng sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối vói
.câng-tácThi hành án dân sự, hành chính” đối vói Ban Thưòng vụ Huyện uỷ
Hai Lang
0 |/^ T o U iị

, ■/ - Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
ị-ệể- / ^ v v t ã n cứ Quy định số,30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành
Trũng ương Đảng thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công
tác kiêm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; Quy định số 86-QĐ/TW ngày
01/6/2017 của Bộ Chính trị ban hành quy định về giám sát trong Đảng;
- Căn cứ Quy định số 20-QĐi/TƯ, ngàỵ 23/11/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máv của Ban Nội chính
Tỉnh uỷ;
- Căn cứ Quyết định số 973-QĐ/TƯ ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác nội chính
và phòng, chống tham nhũng;
- Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 25-CTr/BNCTƯ ngày 18
tháng 02 năm 2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội chính và Cải cách tư pháp,
TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ƯỶ QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 21/9/2015 của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với
công tác thi hành án dân sự, hành chính” đôi vói Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải
Lăng.
Điều 2. Thành lập Đoàn giám sát gồm các đồng chí có tên sau:
- Đồng chí Ly Kiều Vân, Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ,
Trưởng đoàn.
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó
trưởng đoàn.
- Đồng chí Văn Ngọc Phong, Trưởng phòng Nội chính và Cải cách tư pháp,
Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành viên.
- Đồng chí Trần Thị Hoa, Phó cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Thành viên (Mòi tham gia đoàn giám sát).
- Đồng chí Hoàng Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Nội chính và Cai cách tư
pháp, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành viên.
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- Đồng chí: Đàm Thị Khánh Vân, chuyên viên phòng Nội chính và Cải cách
tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, thư ký.
Điều 3. Mục đích, yêu cầu, nội dung, thòi eian và phương pháp tiến hành
được xác. định cụ thể trong Ke hoạch giám sát (ban hành kèm theo Quyết định
này).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.
Ban Thường vụ huyện uỷ Hải Lăng và các đồng chí có tên tại Điều 2 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định nàv.
Nơi nhân:
- Như điều 2,
- Thường trực Tỉnh úy (đế b/c),
- Vụ 6 Ban Nội chính TW (để b/c),
- UBKT Tinh ủy,
- BTV HU Hải Lăng,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu: VT, Pi +HSGS.
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KÉ HOẠCH
gián^WtẰỉ^ thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/9/2015 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ vê “ Tăng cưòng sự lãnh đạo của câp uỷ Đảng vê công
tác thi hành án dân sự, hành chính” đôi với Ban Thường vụ huyện uỷ
Hải Lăng
(Ban hành kềm theo Quyết định số4$0-QĐ/BNCTƯ ngày /8/2019 của Ban
Nội chính Tỉnh nỷ)
I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU:
- Đánh giá những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và
nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tô chức triên khai thực hiện Chỉ thị sô 32CT/TU ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về“ Tăng cường sự lãnh
đạo của câp uỷ Đảng vê công tác thi hành án dân sự, hành chính” (gọi tăt là Chỉ
thị số 32-CT/TU); trên cơ sở đó phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết
điểm, đề xuất những biện pháp đế tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình
lành đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TU.
- Việc giám sát phải được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, bảo đảm
nghiêm túc, hiệu quả, phát huy dân chủ, đề cao tính tự giác của đơn vị được
giám sát.
II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DƯNG, THÒI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng:
Ban Thường vụ huyện uỷ Hải Lăng.
2. Nội dung:
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(Có đề cương giám sát kèm theo).
3. Thòi gian:
- Mốc thời gian giảm sát
: Từ ngày 01/10/2015 đến 30/7/2019
- Thời gian tiến hành giám sát : Từ ngàv 21/8/2019 đến 27/8/2019 (Lịch
làm việc cụ thế với tìmg đơn vị do Đoàn Quvết định và thông báo).
4. Địa điếm: Tại trụi sở Huyện uỷ Hải Lăng và các đon vị liên quan.
III- CÁC BƯƠC TIÉN HANH:
1- Công bố quyết định: Đoàn giám sát tổ chức công bố quyết định giám sát
đến Ban Thường vụ huyện uỷ; xác định mục đích, yêu câu, phương pháp giám
sát; thống nhất lịch, thành phần, đơn vị cơ sỏ' làm việc (dụ- kiến chọn 02 đơn vị).
2- Đoàn thu nhận báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị sô 32CT/TƯ và các tài liệu liên quan của Ban Thường vụ huyện uỷ; làm việc với một
s ố đơn vị và CO' quan liên quan.
3- Đoàn nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu; phân tích, thẩm định xử lý
thông tin số liệu và dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

4- Họp Đoàn giám sát thảo luận thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám
sát.
5- Tố chức hội nghị:
* Thành phần:
- Các thành viên Đoàn giám sát.
- Tập thể Ban Thường vụ huyện uỷ Hải Lăng, và các thành viên có liên
quan (do Thường trực huyện uỷ mời).
* Nội dung hội nghị:
- Đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
- Các thành viên dự họp phát biếu ý kiến.
- Trưởng đoàn giám sát phát biếu kết luận các nội dung làm việc.
6- Kết thúc giám sát:
- Đoàn giám sát hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát, trình Trưỏng Ban Nội
chính Tỉnh uỷ xem xét, kết luận.
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông báo kết luận giám sát đến Ban Thường vụ
huvện uỷ Hải Lăng.
- Báo cáo đề xuất với Ban Thưòng vụ Tỉnh uỷ những vấn đề liên quan đến
kết quả giám sát (nếu có).
- Phòng Nội chính và Cải cách tư pháp có trách nhiệm theo dõi. đôn đốc
thực hiện kết quả giám sát.
7- Lập và lưu trữ hồ sơ giám sát theo quy định.
IV- TỎ CHỨC THỰC HIỆN:
- Các thành viên Đoàn giám sát căn cứ kế hoạch này thực hiện việc giám
sát theo mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình
giám sát.
- Đề nghị Ban Thưòng vụ huyện uỷ Hải Lăng và các cấp uỷ, cơ quan liên
quan tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Quá trình giám sát, tuỳ tình hình cụ thể, kế hoạch có thể điều chỉnh cho
phù hợp.
(Nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chí Đàm Thị Khánh Vân,
thu-kỷ đoàn, sổ điện thoại: 0915242789; Email: bannoichinh@quangtri.gov.vn).
Noi nhân:

TRƯỞNG ĐOÀN

- Huvện uv Hái Lăns (thực hiện)
- Lãnh đạo BNC Tỉnh uý,
- Các thành viên Đoàn giám sát,
- Lưu: Văn thư, Pl, HSGS.

Nguyễn Anh Tuấn
PHÓ TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

ĐÈ CƯONG BÁO CÁO
g i á i ^ ^ ĩ ẹ T t h ụ ỉ ^ n Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21/9/2015 của BTV Tỉnh uỷ
vê ‘‘Ịpmg q»;Ậ'Hg siMamh đạp của câp uỷ Đảng đôi vói công tác thi hành án dân
Ị Ị
đôi vói Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Lăng
v
hành únvtheo Kế hoạch sổ OẪ-KH/ĐGS, ngày ũ ỹ /8/20ì 9 cùa
Bcm Nội chỉnh Tỉnh uỷ)
1. TÌNH HÌNH, KÉT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THựC
HIỆN CHỈ THỊ
ỉ . Một số đặc điểm, tình hình của huyện
2. Công tác chỉ đạo triển khai
- Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TU của Tỉnh uỷ trong các cấp
uỷ; cơquan, ban ngành, đoàn thế, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đanh gia chuyển
biến vê nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể
và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng cua Chỉ thị số 32-CT/TU trong công tác thi
hành án dân sự, hành chính.
- Việc ban hành các văn bản của Huyện uỷ, Ban Thường vụ huyện uỷ, ƯBND
huyện để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ.
3. Những kết quả đạt được
Đánh giá những kết qủa về thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu
trong Chỉ thị; phân tích những thuận lọi, khó khăm vướng măc trong quá trình triên
khai thực hiện; so sánh kêt quả đạt được vói yêu câu của Chỉ thị đặt ra và tập trung
vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu sau:
- Công tác tuvên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự,
hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.
- Vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban. ngành,
đoàn thê trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành
chính trên địa bàn huyện.
- Trách nhiệm của Bí thư cấp UỶ, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành sán dân sụ'
huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chi đạo công
tác thi hành án dần sụ', hành chính trên địa bàn huyện.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huvện uỷ về thực hiện Chỉ
thị số 32-CT/TU.
4. Kết quả công tác thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự huyện
- Việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của toà án: Nêu số việc thụ lý,
kết quả giải quyết; những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài (nêu rõ lý do, nguyên
nhân).
- Chất lượng công tác thi hành án của Cục thi hành án dân sự huyện.
- Công tác phân loại án có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành; việc
tổ chức thi hành nhũng bản án, quyết định của Tòa án chưa rõ, khó thi hành, cơ
quan thi hành án đề nghị đính chính, giải thích (nêu số lượng bản án, quyêt định; kêt
quả trả lời của tòa án); việc thực hiện các kiến nghị của viện kiêm sát nhân dân
huyện trong quá trình kiêm sát công tác thi^ hành án dân sự, hành chính (nêu so
lượng các bản kiến nghị; kết quả thực hiện kiến nghị).

- Công tác vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án;
việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều
kiện thi hành án nhưng cố tình chây ỳ, trốn tránh, chống đối việc thi hành án.
- Sự phối hợp của các cơ quan chức năng cũng như cấp ủy, chính quyền địa
phương vơi cơ quan thi hành án trong việc cưỡng chế và thực hiện biện pháp bảo
đảm thi hành án dân sự, nhất là đối vơi những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ
án lớn, ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội theo đề nghị của cơ
quan thi hành án dân sự.
5. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nâns cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phâni chât chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công
tác thi hành án. Công tác bảo đảm điêu kiện vật chât cho hoạt động thi hành án dân
sự.
*
6. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn
chế.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ VÀ GIẢI PHÁP THựC HIỆN
TRONG THƯỜI GIAN TỚI
1. Phương hướng, nhiệm vụ
2. Giải pháp
III. KIẾN NGHỊ, ĐÈ XUẤT
ĐOÀN GIÁM SÁT

BAN N
ĐO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày

tháng 8 năm 2019

LỊCH GIÁM SÁT

sự, hành chính” đồi vói Ban Thưòìig vụ huyện U}' Hải Lăng
Thò’i gian

Nội dung làm việc
___________________________________

21/8/2019
08h00

09h00

Thành phần, địa điêm
làm viêc
__................ 1

- Làm việc vói Ban Thường vụ huyện uỷ Hải
Lăng công bố quyết định, kế hoạch và thống
nhât lịch giám sát, thu nhận báo cáo tự giám
sát của BTV Huyện uv Hải Lăng và các tài
liệu liên quan.
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- Làm việc với 01 đơn vị
- Làm việc với 01 đơn vị
Xâv dựng báo cáo kết quả giám sát của Đoàn
2 2 / 0-2 5 / 0/ 2 0 1 7 ị . /
ị giám sát.
14h00

26/8/2019
ỉ

27/8/2019
ị
ị

1

i____
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I Đoàn giám sát; Ban
Thường vụ huyện uv
1Tại: Trụ sở huyện ủy Hải
Ị Lăng

Tại: Các đon vị cơ sỏ'
: được giám sát
Đoàn giám sát

Đoàn giám sát; Ban
Thường vụ huyện uỷ Hải
Tổ chức hội nghị: Thông qua dự thảo báo cáo
Lăng, đại diện các cơ
kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ
quan liên quan huyện uỷ
1 huvện uỷ Hải Lăng để thảo luận, thống nhất
mời
nội dung về kết quả giám sát.
ì
^
Tại: Trụ sỏ' huvện uỷ Hải
Lăng
- Ban hành lcêt luận giám sát. Thông báo Kêt
1luận giám sát đến Ban Thường vụ huyện uỷ
Lãnh đạo Ban
Hải Lăng.
- Báo cáo đê xuât với Thường trực Tỉnh uỷ
một số vấn đề liên quan kết quả giám sát (nêu
có).
Thư ký đoàn, VP Ban
- Kết thúc giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ giám
sát theo quy định hiện hành
_ i_________
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