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BÁO CÁO  
Thẩm tra Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII1, Ban 

Pháp chế đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên 

quan tổ chức cuộc họp thẩm tra Báo cáo số 69/BC-CTHADS ngày 15/6/2022 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS tỉnh) về kết quả công tác 6 tháng đầu 

năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo 

kết quả như sau: 

I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Cục THADS tỉnh về kết quả 

thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ  

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn 

nghiệp vụ của Tổng cục THADS2, Cục THADS tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp 

nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành từ Cục đến các phòng 

chuyên môn và các Chi cục; tiếp tục thực hiện việc phân công lãnh đạo Cục phụ 

trách các đơn vị trực thuộc để theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những 

khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao 

trong năm.  

Căn cứ các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao3, Cục THADS tỉnh đã 

ban hành quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong ngành4;  

                                        
1 Thông báo số 24/TB-TTHĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

2 Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án. Ch ỉ thị 05/CT-TTg 

ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chương trình công tác trọng tâm 

của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 216/QĐ-BTP 

ngày 16/02/2022 quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục THADS; Kế hoạch số 

445/KH-TCTHADS ngày 17/02/2022 của Tổng cục THADS về việc phát động phong trào thi đua trong Hệ 

thống THADS năm 2022; Kế hoạch phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS năm 2022 của 

Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TCTHADS ngày 28/01/2022 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục THADS);Kế hoạch cải cách hành chính trong Hệ thống THADS (Ban hành kèm theo Quyết định số 

202/QĐ-TCTHADS ngày 22/03/2022 của Tổng cục THADS); 

3 Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ 

thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2022. Kế hoạch 
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chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng 

chấp hành viên, công chức và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

2. Kết quả THADS 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan THADS đã ban hành mới 1.990 

Quyết định thi hành án5; 51 quyết định ủy thác thi hành án; 33 Quyết định đình 

chỉ thi hành án toàn bộ; 14 Quyết định thu hồi Quyết định thi hành án; 01 Quyết 

định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án. Công tác thụ lý, ra quyết định, 

thực hiện tống đạt, gửi quyết định thi hành án, việc xác minh, phân loại án cơ 

bản kịp thời, đúng quy định.  

- Tổng số việc phải giải quyết là 3.086 việc6; số việc có điều kiện thi hành là 

2.484 việc (chiếm 82,22%); số thi hành xong là 1.468 việc; đạt tỷ lệ 59,10%; tăng 

4,91% so với cùng kỳ năm 2021.  

- Tổng số tiền phải giải quyết là 509.842.764.000 đồng7; số có điều kiện thi 

hành là 304.582.510.000 đồng (chiếm 61,22%); số thi hành xong là 95.035.576.000 

đồng, đạt tỷ lệ 31,20%; tăng 11,82% so với cùng kỳ năm 2021. 

Các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, các khoản thu hồi tiền, tài sản 

trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, giải quyết các vụ việc liên quan đến tín 

dụng, ngân hàng được chú trọng thực hiện. Công tác bảo quản tài sản, kê biên, 

bán đấu giá tài sản, xét miễn, giảm thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án 

đảm bảo quy định. Đối với các vụ việc kéo dài, cố tình chây ỳ cơ quan thi hành 

án chủ động, tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế(8). 

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền được thực hiện và giải quyết kịp thời, không để xảy ra trường hợp khiếu 

nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

3. Hạn chế, khuyết điểm 

 Ngoài những nội dung đánh giá của Cục THSDS tỉnh, Ban nhận thấy còn 

một số hạn chế, khuyết điểm đó là: 

                                                                                                                          
công tác THAHC năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp).  
4 Quyết định số 15/QĐ-CTHADS, ngày 06/01/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kon Tum. 

5 Tổng số quyết định phải thi hành 6 tháng đầu năm là 1.812 quyết định, trong đó 1.274 quyết định thi hành án 

năm cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng), có 08 quyết định rút hồ sơ từ Chi cục lên Cục để thi 

hành. 

6. Sau khi trừ đi số ủy thác 51 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 14 việc, tổng số phải thi hành là 

3.021 việc. 

7. Sau khi trừ đi số ủy thác là 12.346.272.000 đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 9. 100.000 đồng, tổng số phải thi 

hành là 497.487 .392.000 đồng. 
8 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 44 trường hợp, trong đó có 26 trường hợp không huy động 

lực lượng; 18 trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng, 05 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, 31 

trường hợp cưỡng chế thành công; 08 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế.  
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- Việc thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước và thi 

hành án đối với một số vụ việc liên quan đến tín dụng,  ngân hàng đạt tỷ lệ thấp9.  

- Trong hoạt động THA còn xảy ra tình trạng chậm ban hành quyết định 

cưỡng chế, chậm gửi các quyết định thi hành án cho Viện Kiểm sát; một số nội 

dung, biên bản xác minh chưa đầy đủ, thiếu thông tin; chậm xác minh điều kiện 

thi hành án...đã được Viện kiểm sát kiến nghị10.  

- Tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án còn xảy ra11. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2022 của Cục THADS tỉnh. Đề nghị Cục THADS tỉnh quan tâm thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo thực hiện đúng các quy định về 

trình tự, thủ tục thi hành án; hoàn thành các chỉ tiêu về THADS, THAHC được 

cấp có thẩm quyền giao12.  

2. Khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo và 

những vi phạm được kiến nghị qua công tác kiểm sát; tích cực giải quyết các vụ 

việc trọng điểm, phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; 

nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng 

ngân hàng, tiền và tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, 

kinh tế.  

3. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp 

thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ thi hành án.  

                                        
9 - Tổng số việc phải thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước: 1.374 việc, tương ứng với số 

tiền 14.312.080.000 đồng. Thi hành xong 736 việc, thu được với số tiền là 5.340.165.000 đồng, đạt tỷ lệ 64,22% 

về việc và 47,43% về tiền. 

- Số việc phải giải quyết án tín dụng, ngân hàng là 301 việc, tương ứng với số tiền là  315.713.985.000 đồng, đã g iả i 

quyết được 33 việc thu được số tiền là 39.620.218.000 đồng, đạt tỷ lệ 17,10% về việc và 21,15% về tiền/ tổng số phả i 

thi hành. 

10 Theo kết quả kiểm sát THADS của VKSND tỉnh tại báo cáo số 273/BC-VKS ngày 07/6/2022. 

11 Có 02 vụ việc có khả năng xảy ra trách nhiệm bồi thường Nhà nước: 01 vụ việc Cục THADS tỉnh đã thụ lý 

đơn, người yêu cầu bồi thường tiếp tục khởi kiện ra Tòa án yêu cầu bồi thường theo Luật TNBT của Nhà nước. Tòa 

án nhân dân tỉnh Kon Tum đã thụ lý giải quyết bằng Bản án số 02/2021/DSST ngày 15/9/2021 V/v yêu cầu bồi 

thường theo Luật TNBT của Nhà nước với nội dung quyết định chấp nhận một phần nội dung khởi kiện  của đồng  

nguyên đơn. Cục THADS tỉnh đã có đơn kháng cáo bản án trên gửi Toà án nhân dân cấp cao theo đúng  quy  đ ịnh . 

01 vụ việc người yêu cầu bồi thường đã khởi kiện ra Toà án, Toà án đang thụ lý giải quyết (chi tiết tại Phụ lục về 

BTNN kèm theo báo cáo số 69/BC-CTHADS). 

12 Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ 

thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS đ ịa phương năm 2022. Kế hoạch 

công tác THAHC năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp). 
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4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công 

khai, minh bạch, đúng quy định. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 xem xét./. 

 

Nơi nhận:                               
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, CTHD.                                                                                                                            

 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 
TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Trần Bá Tuấn 
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