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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh,  

nhiệm kỳ 2016- 2021 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015 và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra Báo cáo số 35/BC-CTHADS 

ngày 24 tháng 3 năm 2021 về tổng kết công tác của cơ quan Thi hành án dân sự 

tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:  

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 

 Nội dung báo cáo đã đề cập đầy đủ kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 

trên các mặt công tác đã đánh giá các ưu điểm, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm 

và nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ 

sở đó đã dự báo tình hình và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 

tới. Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác, những kết quả thi hành 

án dân sự đạt được trong nhiệm kỳ đã trực tiếp góp phần bảo đảm tính nghiêm 

minh của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quyền, lợi 

ích chính đáng, hợp pháp của công dân. 

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 

Cục Thi hành án dân sự đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; bám sát các 

mục tiêu, chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục 

Thi hành án dân sự giao; khắc phục những khó khăn trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ công tác trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid 19. Với sự nỗ lực 

phấn đấu của các cơ quan thi hành án dân sự trong thời gian qua đạt được nhiều 

kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác như: 

Công tác thụ lý, ra quyết định, thực hiện tống đạt, gửi quyết định thi hành 

án cơ bản được kịp thời, đúng quy định của pháp luật(1). Việc xác minh, phân 

                                           
(1) Trong nhiệm kỳ, đã ban hành mới 17.637 quyết định thi hành án. Trong đó có 429 quyết định ủy thác thi 

hành án; 232 quyết định đình chỉ thi hành án; 155 quyết định thu hồi quyết định thi hành án; 12 quyết định sửa 

đổi, bổ sung quyết định thi hành; Không có quyết định hủy bỏ Quyết định thi hành án. 
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loại án đảm bảo quy định đối với các vụ việc có điều kiện thi hành và chưa có 

điều kiện thi hành(2). 

Các chỉ tiêu được giao của ngành về việc, về tiền có điều kiện thi hành đã 

thực hiện đạt kết quả cao so với chỉ tiêu của Tổng cục giao hàng năm(3). Về thi hành 

án đối với các khoản thu nộp ngân sách đạt cao. 

Tích cực và có nhiều nỗ lực trong giải quyết các vụ việc liên quan đến tín 

dụng, ngân hàng, là những vụ việc khó thi hành kéo dài nhiều năm với tỉ lệ thấp 

nhưng đến nay đã giải quyết đạt 57,40% về việc và 67,93% về tiền.  

Công tác bảo quản tài sản thi hành án, kê biên bán đấu giá tài sản, cưỡng 

chế thi hành án được thực hiện đảm bảo quy định. Hạn chế việc cưỡng chế có 

huy động lực lượng. Đã thực hiện áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế không 

huy động lực lượng đối với nhiều trường hợp chây ì cố tình không chấp hành 

quyết định thi hành án(4).  

Các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền được 

tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không để xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo 

phức tạp, kéo dài(5). 

Việc kiểm tra, phúc tra công tác thi hành án dân sự đã phát huy tác dụng 

tốt. Qua kiểm tra, phúc tra đã chỉ đạo các Chi cục xử lý, khắc phục, rút kinh 

nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời xin ý 

kiến của Tổng cục Thi hành án dân sự để hướng dẫn giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong công tác thi hành án. 

Công tác phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ 

và đề nghị miễn giảm thi hành án được thực hiện kịp thời (6).  

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

Ban Pháp chế thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. 

Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số hạn chế, khuyết điểm sau: 

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có lúc, có việc chưa thật sự sâu sát, 

trong công tác thi hành án vẫn còn để xảy ra những vi phạm như: Chậm xác 

minh điều kiện thi hành; việc phân loại điều kiện thi hành chưa chính xác (người 

                                           
(2) Qua xác minh, phân loại án có 16.618 việc có điều kiện thi hành, số chưa có điều kiện thi hành là 587 việc, 

Hoãn thi hành án (trừ điểm c khoản 1 Điều 48) là 03 việc, đã chuyển sổ theo dõi riêng 705 việc chưa có điều 

kiện thi hành. 

(3) 
73% về việc, 33% về tiền(2016); 73% về việc và 33% về tiền (2017); 73,5% về việc và 32% về tiền 

(2018); 73% về việc và 35% về tiền (2019)  80% về việc và 38% về tiền (2020) trên tổng số có điều kiện thi 

hành. 
(4) Các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 434 

trường hợp;  số việc cưỡng chế thành công là 412 trường hợp, trong đó có 295 trường hợp cưỡng chế không huy 

động lực lượng; còn 22 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế. 
(5) Tiếp nhận và giải quyết 51/51 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỉ lệ 100%. 

     (6) Tòa án nhân dân đã thực hiện miễn giảm thi hành án đối với 60 việc với số tiền là 297.000.000 đồng. 
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có điều kiện thi hành nhưng Chi cục thi hành án lại phân loại chưa có điều kiện 

thi hành); vi phạm về thời gian tự nguyện thi hành án, việc lập hồ sơ, xác minh 

điều kiện thi hành án, lập sổ thụ lý, nộp tiền tạm ứng án phí, đôn đốc nộp tiền, 

trả tài sản thi hành án. Chậm ban hành quyết định cưỡng chế khi người thi hành 

án có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành; một số vụ việc thi hành hiệu 

quả chưa cao, kéo dài.... 

Giá trị thi hành án phần dân sự trong các vụ án tham nhũng còn gặp khó 

khăn, tỉ lệ thi hành đạt thấp. Việc bảo quản tang vật có nơi thực hiện chưa tốt, để 

xảy ra mất tang vật vụ án. 

Kết quả giải quyết số việc, số tiền liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân 

hàng còn gặp khó khăn, số vụ việc chưa có điều kiện còn nhiều. Do đó, có thời 

gian tỉ lệ thi hành xong trên số việc có điều kiện thi hành đạt thấp (năm 2018, 

đạt tỷ lệ 19,48% về việc và 9,08% về tiền; năm 2019, đạt tỷ lệ 10,76% về việc và 

8,27% về tiền; năm 2020 đạt 26,25% về việc).  

Tình trạng tài sản thi hành án qua nhiều lần giảm giá vẫn chưa bán đấu giá 

thành khá nhiều. Số tiền tạm ứng án phí còn tồn qua nhiều năm tại một số đơn vị 

chưa được xử lý dứt điểm. 

IV. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 

trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Ban đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh chú 

trọng triển khai tốt các nội dung sau: 

Lãnh đạo toàn ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu 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 

Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các quyết định của Bộ Tư pháp; Tổng 

cục Thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự, chú trọng đổi mới công 

tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là tại các chi cục; tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính các cơ quan thi hành án dân sự kịp thời, toàn diện theo tinh 

thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

Kịp thời xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật đối với các vụ 

việc có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, 

tỷ lệ thi hành án về việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành theo quy 

định và chỉ tiêu hàng năm được Tổng cục giao. Tập trung giải quyết các vụ, việc 

liên quan đến lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng kéo dài qua nhiều năm và 

các vụ việc liên quan đến tham nhũng. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra đối với các Chi cục, trong đó chú trọng 

kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, kiểm tra 

việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, đặc biệt trong việc thực hiện quy 

trình, thủ tục xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, 

công tác tài chính kế toán...; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong 
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công tác thi hành án qua tự kiểm tra của ngành cũng như hoạt động kiểm sát của 

Viện Kiểm sát, giám sát của Hội đồng nhân dân. 

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là phối hợp 

với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân, các cơ quan 

chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong hoạt động thi hành án dân sự, 

kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án; tiếp công 

dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, 

tổ chức, công dân, gắn với việc quan tâm nắm bắt, tổng hợp, phân tích dư luận 

xã hội, nhất là các dư luận liên quan đến tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công 

chức của ngành. 

Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành 

trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các 

vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp luật. 

Đề nghị UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh: Tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Trong đó, cần chú trọng đến 

việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác cung cấp thông tin về tài 

sản để thi hành án; phối hợp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong việc tổ chức thi hành án. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức 

cưỡng chế thi hành án; chỉ đạo thực hiện hoạt động thi hành án đối với các vụ 

việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 

Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

 
Nơi nhận:                                    
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- Cục thi hành án dân sự tỉnh;  

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, PC.                                                                                                                            

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Thái Văn Ngọc 

                                                                                               


		2021-04-22T07:42:49+0700


		2021-04-22T08:50:08+0700


		2021-04-22T08:50:08+0700


		2021-04-22T08:50:08+0700


		2021-04-22T08:50:08+0700


		2021-04-22T08:50:08+0700




