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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

 tại Hội nghị trực báo công tác THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2020 

 

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, đồng chí Võ Thị Thanh Mai - Phó Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực báo công tác 

THADS, theo dõi THAHC quý I năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, công tác quý 

II năm 2020. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các phòng chuyên môn, kế toán 

trưởng thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh. 

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC Quý I 

năm 2020 được nêu tại báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, 

đồng chí Võ Thị Thanh Mai Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh kết 

luận như sau: 

1. Hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính Quý I/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã diễn ra 

nghiêm túc, những vấn đề trọng tâm, chủ yếu đã được triển khai tại Hội nghị 

và cơ bản đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. 

2. Về kết quả công tác thi hành án dân sự, Phó Cục trưởng ghi nhận và 

biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao 

động các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm 

2020, mặc dù tổng số thụ lý về việc và tiền ngày càng tăng (tăng 764 việc, tăng 

578.364.986.000đồng so với cùng kỳ), nhưng tập thể, cá nhân các cơ quan Thi 

hành án dân sự đã tăng cường sự đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ngành; đồng thời đề cao ý 

thức trách nhiệm trong công tác, chủ động đề ra các giải pháp và biện pháp tổ 

chức giải quyết việc thi hành án, nâng cao kết quả thi hành án. Kết quả thi hành 

xong 1.590 việc/4.092 việc có điều kiện giải quyết đạt tỷ lệ 38,86% và 

30.489.355.000 đồng/1.035.748.380.000 đồng có điều kiện giải quyết đạt tỷ lệ 

2,94% về tiền (so với cùng kỳ năm 2019 tăng 123 việc và tăng 2.935.956.000 

đồng); công tác theo dõi THAHC đã thực hiện theo dõi 14 vụ việc, thi hành 

xong 06 vụ việc và 02 bản án bị kháng nghị đang chờ xét xử sơ thẩm lại, chưa 

thi hành xong 06 vụ việc; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được tập trung 
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bảo đảm thông suốt. Công tác theo dõi THAHC tiếp tục được tăng cường. Công 

tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, 

các vụ việc liên quan đến thu hồi khoản nợ của các tổ chức tín dụng tiếp tục 

được chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

nhất là trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài có nhiều 

chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức cán bộ của Cục, Chi cục tiếp tục được 

kiện toàn. Công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần và các chế độ, chính 

sách cho đội ngũ công chức được quan tâm giải quyết tốt. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành dân sự trong tỉnh vẫn 

còn những hạn chế như: kết quả thi hành án dân sự của tỉnh vẫn còn thấp, nhất là 

về giá trị; một số sai sót, vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự đã được chỉ 

ra trong kết luận kiểm tra, kiểm sát nhưng Chấp Hành viên chưa khắc phục kịp 

thời; Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số Chi cục chưa sâu sát, quyết 

liệt, chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu; quy trình, 

kỹ năng giải quyết công việc của một bộ phận công chức còn lúng túng, dẫn đến 

hiệu quả giải quyết công việc chưa cao. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm 

vụ trong năm 2020 theo Quyết định số 1908/QĐ-CTHADS ngày 30/12/2019 của 

Cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 

2020, trong điều kiện tình hình kinh tế xã hội tuy có chuyển biến, nhưng vẫn còn 

tồn tại không ít khó khăn, yêu cầu thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác 

THADS được Quốc Hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao vẫn còn “rất nặng 

nề”, Cục và các Chi cục cần “Tập trung cao độ” vào việc chỉ đạo tổ chức thi 

hành án, trong thời gian tới các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục 

cần tăng cường chấn chỉnh kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, thực hiện 

nghiêm túc đảm bảo đúng với phương châm hành động trong năm 2020, chú 

trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, người lao động 

và kịp thời, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phương và các cơ quan có liên quan theo phương châm sâu sát, quyết liệt mới có 

thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020. 

3. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến: Yêu cầu Trưởng các phòng 

chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập 

trung thực hiện tốt các công việc sau đây: 

3.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, kỷ luật nghiệp vụ. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế 

dân chủ tại đơn vị. 
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3.2. Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt việc thi hành án dân sự ngay từ ngày 

đầu năm công tác 2020; định kỳ quý, năm đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu thi 

hành án xong về việc và về tiền năm 2020 để tổ chức thi hành và chỉ đạo thi 

hành án phấn đấu tỷ lệ thi hành xong năm 2020 cao hơn năm 2019. 

3.3. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tiếp tục hướng dẫn, chỉ 

đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian 

hoàn thành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; phối hợp thanh tra, 

kiểm sát, giám sát công tác thi hành án dân sự; xử lý nghiêm những trường hợp 

vi phạm về trình tự, thủ tục hoặc đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa 

có điều kiện thi hành trên Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự.  

3.4. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm 

định giá, bán đấu đấu giá theo thẩm quyền. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án 

dân sự chỉ đạo Chấp hành viên thuộc đơn vị mình quản lý lựa chọn danh sách 

những tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản có năng lực, uy tín tham gia quá 

trình xử lý tài sản kê biên. Đối với các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao 

được tài sản, hàng quý các Chi cục Thi hành án dân sự phải báo cáo Cục Thi 

hành án dân sự về nguyên nhân, thời gian kéo dài và biện pháp, kế hoạch xử lý 

dứt điểm vụ việc. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình 

thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá tại các đơn vị. 

3.5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra về THADS, 

THAHC. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ. Các Phòng 

chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự phải ban hành Kế hoạch tự 

kiểm tra, kiểm tra hàng năm bảo đảm mỗi năm 100% đơn vị thực hiện việc tự 

kiểm tra; Cục Thi hành án dân sự kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số đơn vị trên địa 

bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất công tác thụ lý, xác minh và phân loại án đối 

với các Chi cục và Chấp hành viên. Tăng cường kiểm tra đột xuất tại các Chi 

cục có đơn thư. 

3.6. Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực tiếp tiếp 

công dân định kỳ; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công 

tác tiếp công dân. 

Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, 

đúng pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công 

dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, hạn chế phát sinh những vụ 

khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Chủ động, tích cực đề xuất tham 

mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự 

tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm, 

phức tạp, kéo dài trên địa bàn. 

3.7. Tiếp tục phát huy công tác phối hơp̣ liên ngành; tranh thủ sư ̣quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy , chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các 

cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan liên 

quan khác trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu , nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa 

bàn. 



  
4 

3.8. Kịp thời đề xuất Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo việc quán 

triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tại các cơ quan thi 

hành án dân sự cũng như trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn, trong 

đó, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; công tác giáo dục chính 

trị tư tưởng, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng tại các cơ quan thi hành án 

dân sự; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và các công chức 

Đảng viên tại các cơ quan thi hành án dân sự. 

3.9. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tiêu cực, tham 

nhũng, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức 

Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên nhằm rèn luyện và nâng 

cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh nghề 

nghiệp cho đội ngũ công chức các cơ quan THADS. 

3.10. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong toàn Hệ thống, tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Cổng, Trang Thông tin điện tử Thi hành án dân sự. Thực hiện 

nề nếp, hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ trực tuyến 

thi hành án. 

3.11. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tình 

hình chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán 

và đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung kiểm tra công tác thu chi thi hành án và xử 

lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong hoạt động này. 

Trên đây là Kết luận của Phó Cục trưởng tại Hội nghị trực báo công tác 

THADS, theo dõi THAHC quý I/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo 

đến Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành 

án dân sự các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (b/cáo); 

- Cục trưởng (b/cáo);  

- Các đơn vị thuộc Cục (để t/hiện); 

- CCTHADS huyện, TX, TP (để t/hiện);  

- Lưu VT, VP. 

 

TL. CỤC TRƯỞNG 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
     

 


		2020-01-10T10:40:27+0700
	Việt Nam
	Võ Kim Lang<langvk.bdh@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




