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PANG CONG SAN VIIT NAM 

S4%-KH/TU TP Yen Bái, ngayJ4 tháng 6 nám 2022 

KE bACH 1JAN11 BONG 
Thçrc hin Chi thjs 27-CT/TU,ngay 19/4/2022 cüa 

Ban Thirong viii Tmh uy ye tang cffong sçr lanh dto cua Bang doi voi cong 
tác thi hành an dan sir, thi hành an hành chInh trên d!a  bàn tinh Yen Bái 

Thirc hin Chi thj s 27-CT/TU ngày 19/4/2022 cüa Ban Thràng viii 
Tinh uy ye tang c.rong sr lanh dao  cua cac cap uy Bang doi vai cong tac thi 
hành an dan sir, thi hành an hành chInh trên dja bàn tinh Yen Bái; Thãnh üy 
Yen Bái ban hành K hoch hành dng thirc hin, cii th nhu sau: 

I. M1JC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
, P 

- Quán trit, triên khai thirc hin nghiêm tüc, hiu qua Chi thj so 27-
CT/TU ngày 19/4/2022 cüa Ban Thuông vi Tinh üy Yen Bái ye tang cu&ng 

7 A 7 7 A 1 P A P 7 t A 7 

sir lanh dao  cua cac cap uy Bang doi vrn cong tac thi hanh an dan sr, thi hanh 
an hành chInh trên dia bàn tinh Yen Bái. 

- Nâng cao nh.n thirc, vai trô, trách nhim cüa Bang üy, UBND xã, 
7 P 7 7 A A P A P 7 P A 

phismig, cac Ca quan, ban, nganh thanh pho doi vai cong tac thi hanh an dan 
sir (THADS), thi hành an hành chInh (THAHC) và vic nâng cao ch.t !ucing, 
hiu qua cong tác quàn 1 nhà ntrOc v thi hành an dan sir, thi hành an hành 
chinh trên dja bàn thành ph. 

A 2. Yeu cau 

- Xác djnh cii th ni dung cong vic, thai gian, tin d hoàn thành va 

trách nhim cüa Ban Chi dao  thi hành an dan sir thành ph và các cci quan, 
dcm vj có lien quan trong to chi'rc thirc hin các nhim vi duqc giao. 

- Bào dam sir phi hçip chat chë giUa các ca quan, don vj có lien quan, 
phân djnh rO trách nhim theo dOi, don dc d kjp th?i tháo g nhftng khó 
khän, vuóng m.c trong qua trinh t chüc thrc hin. 

II. NHIM VIJ VA GIAI iiA 
1. Tip tiic t chirc quán trit, tuyên truyn, ph bin các chU trirang, 

nghj quyêt, van bàn chi dao  cüa Bang, pháp lu.t cüa Nhà rnrâc ye THADS, 
THAHC. Tang cuing Cong tác 4n dng, giãi thIch, tuyên truyn, tao  sir 
dng thun cüa xã hi và nhân dan di vâi cong tác thi hành an dan sr, nhât 
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là di vói nhüng vi vic phic tap,  kéo dài, phái cung chô thi hành an, gop 
phn nâng cao hiu lrc quãn 15' nha nrnc v thi hành an dan sr trong tInh 
hInh mói. 

2. Thu&ng xuyên kin toàn và nâng cao hiu qua hoat  dng Ban Chi 
dao Thi hành an dn s1r thành ph& chü dng rà soát, sira dôi, bô sung, hoàn 
thin Quy ch lam vic; don d& các ngành thành viên Ban Chi dao  THADS 
va cae Ca quan, ban, ngành lien quan thirc hin Quy chê lam vic. Kjp thai 
chi dao,  cho  5' kin di vâi nhüng vi vic thi hành, ci.xàng chê thi hành an 
lón, khó khän, phirc tp có ành hu&ng dn tInh hinh an ninh chInh trj, trot  tr 
an toàn xã hi tai  dja phiiong; phi hccp ch.t chë vth cci quan thi hành an tháo 
gO kjp thñ nhüng khó khãn, vuâng mac, lien quan dn tài san, quyên si'r 
ding dt cM vic cuong ch& ké biên, thrn djnh giá, ban dâu giá dam bão 
dung quy djnh pháp lut dc bit là các vi an lien quan den xir 15' nçi xâu 
trong các vii an tin diing ngán hang, bão dam hoàn thành chi tiêu, nhim vi 
hang nàm. 

3. Nâng cao hiu qua phi hçip cong tác cUa các ngành thành viên Ban 
Chi dao  Thi hành an dan sir; cac cci quan trong khi NOi  chInh và các cci 
quan, ban, ngành, xã, phuèng lien quan trong cong tác thi hành an dan sir, thi 
hãnh an hành chInh, nht là nhung vi vic thi hành an phâi tè chIrc clrIng 
ch thi hành. Phát huy vai trô, trách nhim cüa ngr?ñ dirng du cci quan thi 
hành an dan sir, các thành viên Ban Chi dIo thi hành an dan si,r trén dja bàn 

9 9 9 I' 9 I 9 thanh pho; cua thu tnrcing cci quan hanh chrnh nha nuac trong chap hanh 
pháp lut v t ti1ng hành chInh, bão dam mci bàn an, quyt dljnh có hiu 1irc 
phái duçic thi hành nghiêm theo quy djnh cüa pháp lut. 

p , 9 

4. Phân dâu hoàn thành vuçit mirc các chi tiêu ye thi hành an duçic Ciic 
Thi hành an dan sir giao, hoàn thành 100% chi tiêu, nhim vii diiçc giao theo 
Chucing trInh hành dng cüa Thành üy v lãnh dao  thijc hin nhim vi chInh 
trj hang nm trong cong tác thi hành an. Di mói, nâng cao hiu qua cong tác 
thi hành an; kjpthäi t chiic thi hãnh an dUng trInh tçr, thU tiic theo quy djnh 
cua phap luat  ye thi hanh an dan sij; phan dau nang cao ty lç  thi hanh an, xu 
I nghiêm các trumg hçip không thi hành an theo quy djnh; theo dOi thi hành 
dôi vâi 100% bàn an, quyêt djnh v hành chInh cUa Tôa an áã có hiu lirc 
pháp lust; kjp thii báo cáo Thithng trrc Thành Uy, Ban Chi dao  thi hành an 
dn sir nhüng vn cM khó khàn, vithng m.c trong cong tác t chi.'xc thi hành 
the vi.i vic lan, phirc tap. 

5. D.y manh  cài cách hành chInh trong cong tác thi hành an dan sir, thi 
hành an hành ehInh; thrc hin vic tip nhan, giãi quyt thU ttic hành chInh 
qua cci ché trrc tuyn, cci ch mt cüa, tip nhn va trã kt qua qua djch vi 
bini chInh cong Ich. Tng ci.thng 1rng diing cong ngh thông tin trong qua 
trInh thii 15', tO chirc thi hành the ban an, quyt djnh d có hiu lirc pháp lu.t 
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cüa Tôa an; t1rng bisóc trin khai xây drng Ca si d 1iu v thi hành an dan 
sir, s hóa h so nghip vi thi hành an, kt ni, tIch hçip v6i co so' dü 1iu 
quc gia v dan cu, gn vâi trin khai D an xây drng mô hInh do thj thông 

.7 7 .7 A A 1.7 A 7 .7 A P mrnh cua tinh va vice thirc hiçn chuyen doi so tinh Yen Bai giai don 2021-
2025, djnh huxâng den näm 2030 theo Nghj quyt s 51-NQ/TU ngày 
22/7/202 1 cüa Tinh Uy Yen Bái. 

6. Tip t1ic kin toàn, xây drng b may co quan thi hành an dan sir 
thành ph trong sach,  vttng m.nh; xây drng dOi  ngü chap hành viên và cOng 
chirc thi hành an dan sir thrc si.r hem chInh, cong tam, chuyên nghip, có bàn 
linh chInh trj, giOi v nghip vii, tinh thông v pháp 1ut, nm vUng chü 
truong, dux?mg lOi, quan diem cüa Dâng, dñ phâm chat, nang lire, uy tin dáp 
lrng yêu c.0 nhim vi trong tInh hmnh mói; cüng c va tang cuäng kr 1ut, k 
cuo'ng hành chInh, dé cao trách nhim, d.o düc nghê nghip cüa chap hành 
viên và can b thi hành an, giàm thiêu sai sot, không d xày ra vi phm trong 
thi hành an dan sr. 

7. Thuo'ng xuyên quan tam h trçl, t,o diu kin thuan lçii V CO So' v.t 
ch.t, trang thit bj, phuong tin lam vic cho co quan Thi hàrih an dan sir 
thành ph theo tinh thn Kt 1un s 84-KL/TW ngày 29/7/2020 cüa B ChInh 
tq ye tong ket 15 nam thirc hiçn Ngh quyet so 49-NQ/TW cua BQ Chrnh tr 

P . Ic . , — , , . . khoa IX ye Chien hrc cat cach tix phap den nam 2020; xem xet, can doi, ho 
A A P A A • .7 A .7 7 P trg mt phan kinh phi thtrc hiçn cong tac thi hanh an dan sir, bao dam dung 

quy dinh cüa pháp luat va phü hçip vOi tInh hinh thirc tin ti dja phuong. 

III. TO dH15C THJ'C HIN 

1. Các cp üy, t chüc dàng, chInh quyn, M.t trn T quc và các 
doàn the chInh trj - x hi thành phô tO chirc phô biên, quán trit, ci the hoa 
thành nhüng nhim vi, giãi pháp thiêt thirc gän vói ch(rc nang nhim vçi dê tO 
chilrc th?c hin hiu qua Chi thj cüa Tinh üy và K hoach hành dng cüa 
Thành üy (co phy lyc giao nhim vy cy the kern theo) 

A A .7 A 7 2. Uy ban nhan dan thanh pho chi dao: 

- Ban Chi dao  thi hành an dan sir  thành ph quan tam chi dao  cOng tác 
thi hành an dan sir, thi hãnh an hành chinh, dng thai thuàng xuyên kiin 
toàn, nâng cao ch.t krqng, hiu qua ho?.t dng cüa Ban Chi dao;  chi  dao  các 
co quan, don vj thãnh viên tIch crc phi hçp vâi Chi cic thi hành an dan sir 
thành phô trong to chirc thi hành, curing chê thi hành các 

vv 
vic kho khàn, 

phirc tp. 

- PhOng Tài chinh - K hoach  thành ph chü tn phi hcip vOi Chi ciic 
Thi hành an dan sir thành phO và các co quan, don vj lien quan tham muu, 
xut hng näm bO tn kinh phi to chüc so kit, thng kt Chi thj s 27-CT/TU 
cüa Tinh üy và K ho?ch cüa Thành üy dam bào yêu cu, nhim vii dt ra. 
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- Uy ban nhân dan các xã, phithng phi hçip ch.t ch vâi Chi Ciic thi 
hành an dan sir thành phô trong vic xác minh, giãi quyêt vic thi hành an va 
t chüc cuO'ng ch thi hành an trên dja bàn các xã, phung. 

A A A A A A A A 

3. Cong an, Toa an nhan dan, Viçn Kiem sat nhan dan thanh pho tang 
cxmg cong tác phi hçip vói Chi Civic thi hành an dan sr thành ph trong 
trin khai th%rc hin cong tác thi hành an dan sir theo dung quy djnh cUa pháp 
1ut, nht là trong phihgp cuông ch thi hành an. Vin kim át nhan dan 
thanh pho tang cuong cong tac kiem sat vice tuan thu phap luat  ye thi hanh an 
diii vi ca quan thi hành an dan sir và các Co quan, t ehirc, cá nhân có liOn 
quan theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

4. Hi dng nhân dan thành ph tang ciiàng chi d.o nâng cao cht 
hrçmg, hiu qua cong tác giám sat hoat  dng thi hành an dan sir, thi hành an 

f ' p . A S P P P A A 

hanh chinh, nhat la cac vi vice thi hanh an phuc tap, keo dai, thr luan xa hpi 
quan tam. 

.' P A , ' p. - 

5. Giao Chi ciic Thi hanh an dan sir thanh pho chu tn, phoi hçp vcn Van 
phông Cp üy va ChInh quyn thành ph và các Co quan có liOn quan theo 
dOi, don dOe, kiêm tra vic thrc hin Kê hoach  nay; djnh k' tong hçip báo cáo 
kt qua thirc hin theo quy djnh và d xu.t vic tin hành so kt, thng kt K 
hoach nay cho phü hçip va dam bào v&i yêu eu nhim vi và tInh hInh thirc 
tin cUa dja phisong. 

A A • A • A A Tren day la Ke hoach trien khai th%rc hiçn Chi th1 so 27-CT/TU ngay 
19/4/2022 cüa Ban Thtthng vii Tinh üy v tang cixông sir lânh dao  cUa các 
cp üy Dãng di vói cong táe thi hành an dan six, thi hành an hãnh chInh trOn 
dja bàn thành pM Yen Bái. Trong qua trInh thc hin, nu Co vixâng mac, 
kho khn, eac co quan, don vj, dja phixang kp thai báo cáo Thung trrc 
Thành üy (qua Chi cic Thi hành an dan sir thành pM) d tng hçp, xem xét, 
chi do, giãi quyOt./. 

Nainhãn: 
- TT Tinh üy (d b/c); 
-TFThãnhüy; 
- TT HDND, LAnh d?o  UBND thanh ph6; 
- Thành viên BCD THADS thành phô; 
- Uy ban M'ITQ thành ph; 
- Cãc ca quan K1ii NC,i  chinh TP; 
- Các phông, ban thành phô; 
- Dáng üy, UBND các xä, phumg; 
-Luu: VTITU 

T/M BAN THU'eING VJ 
PHO BLTHU THLrONG TRIIC 



CAC NBII1M V1J C 
(Kern theo Ke h 

PHV LUC 

1N CIII TH! SO 27-CT/TU CUA BAN THIfNG VJ TINII UY 
/%-KH-TU ngàyj4tháng/ nám 2022 cza Thành zy Yen Bái,) 

STT Ni dung cong vic 
Crquan 
chü trI 

Co'quan 
tham mutt 
thirc hiên 

Co quan 
phi hçp 

Th&i gian 
thirc hin 

Ifinh thirc thuc hiên 

Quan trit, ph bin các chü trircmg, nghj quyêt, van 
ban chi d.o cüa Dãng, pháp lut cüa NIià nithc v 
cong tác THADS, THAHC. EMy m?nh  cong tác 
tuyên tmyn, ph bin, giáo duc nâng cao thirc tir 
giác chip hãnh cüa ngtrôi phái thi hành an, ngui có 
quyEn 1çi, nghia viii lien quan, nht là Lut Thi hành 
an dan sir nAm 2008 (sra d6i, b sung nàm 2014 và 
nàm 2022), Lut T ng hành chInh nàm 2015; Chi Trên các phuong tin 
thj s 04-CT/lw ngày 02/6/2021 cüa Ban BI thu ye Chi Thi thông tin dai  chüng; 
tang cuông sr länh dao  cüa Dâng di vâi cong tác hành an dan s 

Các Thtrông Trang Thông tin din 

thu Mi tài san bj that thoát, chim dot trong CaC ai TP Yen B'• 
aui 

tuyên 
xuyên tir, Ban tin nôi bO, HOi 

nghj cüa các CG quan, an hInh sir v tham nh[ing, kirih t; Ngh quyét SO truyën don vi thành pM 
96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 cüa QMc hi (khóa 
XIV) v cong tác phong, cMng ti ph?m và vi phm 
pháp 1ut, cong tác cüa Vin Kim sat nhân dan, Tôa 
an nhân dan và Cong tác thi hành an; Chi thj s 
05/CT-Tlg ngày 06/02/2017 cüa Thu tixàng ChInh 
phü v tang cumg cong tác THADS; Chi th s 
26/CT-TTg ngày 15/11/2019 cüa Thu tuàng ChInh 
phü v tang cuông chap hành pháp 1ut t ting hành 
chInh và THAHC; Nghj quyt s 23-NQ/BCSD ngày 
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STT Ni dung cong vic 
Co quan 
chü trI 

Co quan tham 
mini thic hin 

Co quan 
phi hçp Thoi gian thc hin Hlnh thfrc thic hin 

2 Phát huy vai trO, hiu qua cüa Ban Chi do Thi hãnh an dan sir (Ban Chi do THADS) thành ph 

2.1. Cing c, kiên toàn thãnh viên Ban Ciii dao 
THADS 

UBND TP 
YênBái 

Ciii cic THADS 
thành pM Yen 

Bái 

Các Ca 
quan, dan vj 

lien quan 
Hang näm 

Ththng xuyên rà soát, 
kjp th&i ban hành Quyt 
dth cUng c6, kin toàn 
Ban Chi dao  THADS 

2.2 

Cp that,  hoàn thin và thrc hin nghiêm 
tue Quy cM lam vic cUa Ban Clii dao 
THADS 

Ban Clii dao 
THADS 

Chi cuc THADS 
TP 

Yen Bai 

Các ca 
quan, don V 

lien quan 

Hng näm 

Thiring xuyên rà soát, 
süa dôi, bô sung, hoàn 
thin Quy ch lam vic; 
don dc các ngành thành 
viên Ban CM dao 
THADS và các ca quan, 
ban, ngành lien quan thirc 
hin Quy cM lam vic 

2.3 

Tang cing kim tra hoc pMi hqp vth ca 
quan chüc näng kim tra vic thc hin kt 
luán cüa Ban Ciii dao  THADS, kiên clii 
do cüa Chü tjch UBND v t chirc phéi 
hçip vài các Ca quan có lien quan trong 
THADS và t chfrc cuOng cM THADS 

Tnthng Ban Chi 
dao THADS 

Chi cue THADS 
TP Yen Bái 

Các ca 
quan, dan vj 

lien quan 

Hang Thông qua các Báo cáo 
hoc to chüc F.)oàn Kini 
tra lrirc tiêp 

24 

Nâng cao hiu qua cong tác tham mixu 
cho Chü tjch UBND càng cp chi do 
vic t chüc phi hcip các ca quan có lien 
quan trong THADS trén dja bàn; giái 
quyt kjp thñ nhihig vixàng mac, khó 
khän phát sinh trong vic phôi hcrp; clii 
do vic th chirc cxOng chê thi hành cac 
yin  an hcn, khó khäri, phüc tap, có ành 
hrnmg dn an ninh, chInh tn, trat tin an 
toàn xa hi a dja phirong 

Ban Chi do 
THADS 

Chi cmc THADS 
TP Yen Bái 

Các co 
quan, dan vi 

lien quan 
Khi có yêu cu 

To chüc các buôi hQp 
hoc xây dmg báo cáo, 

van bàn cM do 

3 Nâng cao chat Iung, hiu qua cong tác quãn ly nhà niro'c cüa UBND phu*ng, xa, ban, ngành lien quan dn cong tác THADS, THAHC 

3.1 Cung cp chInh xac, kjp thri thông tin, tâi 
1iu, xac nh.n tài san và ngun thu nhap 

PhOng Tài nguyen 
và Môi 1ruàng; Van 

Các co 
quan, don vj 

Khi có d nghi cüa Co 
quan Thi hành an dan 

Van bàn trã 1i, biên bàn 
lam vic 



3 

STT Ni dung cong vic 
Co quan 
chü tn 

Co quan tham 
inuu thc hin 

Co quan 
phi 

Thai gian thiyc hin Hlnh thirc thc hin 

ciia ngixôi phai thi hành an; ph6i hçip thTc 
hin các quyt djnh v áp dicing bin phá 
bão dam, bin pháp cung ch và cac dê 
nghj khác cüa ca quan THADS theo quy 
djnh cüa pháp 1ut 

phông ng k &tt lien quan sir hoc yêu câu cUa 
Ban Clii do Thi hành 
an dan six 

dai va phát trin qu5 
dt Phông quãn l' 
do thi; Bào hi&n xA 
hOi tinh Ngan hang 
nhà nu tinh, Kho 
bcNhànuictirili 
Cilccthu 

3.2 

Ph6i hçip cht chë vâi ca quan THAI)S 
chirc xác minh diu kin thi hành an, thông 
báo viêc thi hành an, thuyt phic, cixng ch 
thi hành an trên dja bàn; giai quy& lcJiiu n?i, 
t cáo trong cong tác THADS lien quan dn 
các linh ye hành chInh, dAt 

Phông Tài nguyen 
va Môi truang; Van 
phông dàng k dt 
dai; Chi eic thu; 
}B' phu&ig, x 

và các ca quan lien 
quankhác 

Ca quan 
mi hành an 

dan 
thành ph6 

Thung xuyên 

Các buôi lam viêc vth 
ca quan THADS và 
Chp hành viên; van 
bàn trâ lôi, biên bàn lam 

3.3 
Thi hành, clii do thi hành nghiêm tüc, düt 
dim cac bàn an, quyt dinh cUa TOa an v 
vi an hành chinh da có hiu Irc pháp 1ut 

UBND cac cAp; 
CiC cci quan, to 
chirc, a flharl có 
lien quan 

Chi ciic Thj 
hành an dan 

TP Yen Bái 

Khi có bàn an, quyt djnh 
cüa Tôa an hoc có van 
bàn cüa ca quan Thi hành 
ándánsir 

Các bui lam vic; van 
bàn, kin chi do, 
don doe và thrc hin 
bàn an, quyt djnh 

3.4 

Quan tam, tao  diu kin h trçi mOt  phn 
kinh hi thrc hin Cong tác thi hành an dan 
sir, dâu ttr nang cAp ca sâ 4t chAt, trang 
thit bj, phucing tin lam vic cho ca quan 
THADS trên dja bàn 

lNI) TP 
Yen Bái 

PhOng Tài chInh 
- K hoach phi 
hçip Clii cue Thi 
hành an dan sir. 

Hang nàm H tipbngIi&i, itnvt 

4 

Lãnh dao,  clii  dao  thrc hin tot cong tác 
THADS, THAHC: Ca quan THADS thành 
ph thi hânh diing trmnh tir, thU tile; t chUc 
ki&n tra, dam bão chAt hrçng, hiu qua cong 
tác quàn 1' nha nrnc v THADS trên dia 
bàn; nàng cao chAt hxcmg tham mi.ru, d xuAt 
vài cAp Uy, chInh quyn, Ban Clii dao 
THADS thành ph clii dao t chUc thi bath 
các vii vic thi hành an lan, phUc tap,  nhttng 

Clii ciic Thi hành 
an dan sr thành 

ph 

Các ca 
quan, dan v 

lien quan 
ThuOng xuyên 

Theo quy djnh cUa pháp 
lut; to chUc các dcit thi 
hành an cao dim, tp 
trung d hoàn thành clii 
tiêu, nhim vi dixçc 
giao. 
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STT Ni dung cong vic 
Co quan 
chü trI 

Co quan tham 
mini thijc hin 

Co quan 
phi hyp 

Thôi gian thc hin Hinh thirc thiyc hin 

vn d cOn khó khn, vixOng mac,... Trong 
qua triflh t6 chüc thi hành an, chü dung phôi 
hçxp cht ch vói cp iiy, chinh quyên dija 
phumg, các co quan có lien quan day nhanh 
tin do thi hãnh an, phn du hoãn thãnh dt 
và vuot clii tiêu, nhim vi ducic giao và hoàn 
thãnh 100% clii tiêu, nhim vii ducc giao 
theo Chrnmg trInh hành dng cüa Thành üy 
v Iänh dao thrc hin nhiêm vu chInh trj 
hng nàm Irong cong tác thi hành an. 

5 Náng cao hiu qua cong tác phi hçp trong TIIADS 

5.1 

Clii do co quan diu tra Cong an TP Yen 
Bái trong qua tiinh diu tra kjp thOi áp 
ding bin pháp bào dam hn chê vic t&i 
tan, hüy ho?i  tâi san. Thrc hin vic 
chuyn giao vt chüng và các tài lieu lien 
quan d.y dü, kjpthOi cho cci quan THADS 
theo quy djnh cUa pháp lut: 
- Clii do lirc luçing Cành sat Thi hânh an 
hinh sir và h trcl tu pháp, COng an phu&ng, 
xã phi hqp vri Co quan THADS trongvic 
dOn dc, xác minh, b v cuäng chê thi 
hành an, dam bão an toàn, hiu qua; xir i 
nghiêm nhftng trung hçip vi phm. 
- Clii do Cong an thành ph Yen Bái 
hiróng dn trinh tir, thu tiic thu np quàn 1 
tin, giy ti cüa nguii phãi thi hành an và 
trà tiên, giy t cho nguôi ducic thi hành an 
trong thOi gian tm giil. 
- Phi hçp, h trçi Clii cic THADS trong 
vic quãn 1' tang vt là ma tüy dôi vói 
nhfrng vii ma tüy lan t? kho tang 4t cüa 
co quan COng an cho dn khi xr 1 tang 
4t d dam bão an toàn. 

Con,ganthãnh 
phO Yen Bái 

Clii cuc 
THADSTP 

Yen Bi 
ThixOngxuyên 

Theoquydjnhcua 

pháp Iut 



5 

STT Ni dung cong vic 
Co quan 
chü trI 

Cr quan tham 
mini thiic hin 

Cr quan 
phi hQ'p Thoi gian thic hin H'mh thirc thc hin 

5.2 
Thrc hin tt vic thu np quãn 1 tin, 
giy ti, trã tin, giao nhn các loi van bàn 
ye thi hành an cho ducmg sr là phm nhãn 

Tr.i giarn Hang 
Ca và các Trai 
tm giam khác 
khác phi hcTp 
thrc hin 

Clii cic 
THADS TP 

Yen Bái 
Thiiing xuyên 

Theo quy djnh cila 
pháp 1ut 

Ph6i hçrp xir 1' vi vic lien quan dn thu& 
n 4t lieu no phü hcq, vói các quy djnh 
hin hành cüa Nhà nuóc theo d nghj cña 
CciquanTHADS 

Ban Clii huy q 
sr thành phô 

Clii cuc 
'çp 

Yêii Bái 
Khi có 

Theo quy djnh cüa 

pháp 1ut 

5.4 

Cung cp thông tin, tài 1iu v tài khoàn, 
thu nhp cüa nguii phãi thi hành an; thirc 
hin các quyt djnh v áp ding bin phá 
bão dam, bin pháp cung chê 
nghj khác cüa co quan THADS. Các Ngãn 
hang, cac th chüc tin ding thãm dnh tãi 
san cho vay dam bão chat hrçing, diing quy 
djnh; phôi hqp cht che vói co quan 
THADS d giãi quy& ni tng vi vic thi 
hãnh an có khó khàn, viióng m.c lien quan 
dn tài san báo dam 

H thông các 
Ngãn hang Nlha 
nuâc TP Yen Bái, 
Kho bac Nba 
ntrOc tinh, Bão 
hm xä hi tinh; 
Cãc co quan lien 
quan 

Clii cic THADS 
TP Yen Bái 

Các Ngãn 
hang, to 
chüc 

diing, 
KBNN tinh, 
BI{XH tinh 

Khi có yêu cu 
Theo quy djnh ci1a 

pháp 1ut 

5.5 

Nãng cao cht lucmg bàn an, quyt djnh cüa 
Tôa an, dam bàn tInh khà thi, khãc phic và 
h?n ch ti da tlnh trng ban hành các bàn 
an, quyt djnh có ni dung tuyên an không 
rô rang, ci th, khó thi hanh; nhanh chong 
thii l, giai quyêt di vài các tranh chp, yeu 
câu ye xác djnh phn sâ hüu tài san, phn 
quyn si dng dat cüa nguài phãi thi hãnh 
an trong tai san chung; giái quyt diing thii 
han d,i vói các kin nghj, dê nghj giãi thich 
cüa Co quan THADS 

Tôa pJ dan 
thànhph ph&hcip 

Chi c'ic 
THADS TP 

Yen Bái 
Thumg xuyên 

Theo quy djnh cüa 
pháp lut 
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STT Ni dung cong Vice 
Co quan 
chü trI 

Co quan tham 
muu thic hin 

Co quan 
phi hy'p 

Thô'i gian thijc hin Hhnh thwc thic hin 

5.6 

Tang cithng kim sat cht chê hot dng 
THADS ngay tir giai doan thii 1' tin hãnh 
an. Kim sat h sci dê nghf xét mien, gim 
cac khoân thi hành np ngân sách Nhà 
nithc va giái quyt các khó khãn, vuàng 
mac trong THADS 

Viên kiêm Sat nhan 
dan pMi hap thixc 

Clii CiC 

THADS TP 
Bái 

Thuàng xuYên 
Theo quy djnh cüa 

pháp 1ut 

6 

Thng cung thig ding cong ngh thông tin 
gan vói cãi each hành chInh trong hoat dng 
THADS, bào dam ,yêu cu thrc hicn 
Chucmg trinh tng the cài each hành chinh 
nhà nuâc giai doan 2021-2030, Chin hxcic 
phát trin Chinh phü din tü huróng tói 
ChInh phU s giai do?n 2021-2025; triên 
khai xây dimg Ca sâ dft 1iu v THADS, so 
hóa h sa nghip vi thi hành an, kt nôi, 
tIch hap vói Ca sâ dft lieu quc gia v dan 
ci.r, gn vài trin khai Dê an xây dmg mô 
hInh do thj thông minh cUa tinh và vic thrc 
hin chuyn cti s6 tinh Yen Bái giai 
202 1-2025, dinh huOng dn näm 2030 theo 
Nghj quyt s 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 
cUa TinhUy Yen Bái 

Clii cic THADS 
TP Yen Bái 

Các Ca 
quan, ban, 
ngành Co 

lien quan 

Thuàng xuyên 

Nghiên ciru d& xut các 
phi.rang an cài cách, 
phãn cap thirc hin thu 
tc hãnh chinh nhm 
giãm thiu thai gian thU 
tue hânh chInh trong 
THADS; Ca sâ dU lieu 

v THADS ducic kt nôi, 
tIch hap vOi Ca sâ dii 
Iiu quc gia v dan cu; 
cr cong chUc tham gia 

lop tp hun v 
chuyn di so cUa tinh 

7 

Nãng cao hiu qua cOng tác tham muu d 
xut Cic Tin hành an dan sir 1mb Yen Bái 
Irong vic quy hoach,  dào  tao  bi duOng cOng 
chUe. SU dung lao dng hap lb', dam bão v frI 
ViC lam phU hap. Xây drng dOi  ng[i cong 
chUc, nguôi lao dng Clii eic trong sach, 
viing mnh 

Chi CJJC THADS 
TP Yen Bái 

Các ca 
quan, ban, 
ngãnh có 
lien quan 

Thuôrng xuyên 

Thuing xuyên tham 
mini, rà soát ye cong tác 
t chIrc can b; tang 
cix&ng k 1ut, k cuang 
hãnh chInh; chU trpng 
cong tác giáo diic chfnh 
trj, tu tthng, rèn 1uyn 
phãm chat dao  dUe, 
thUc trách thim, bàn 
linh ngh nghip. 
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