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THÔNG BÁO
Kết luận của Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi
tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác THADS Quý I/2020
Ngày 11/02/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội
nghị giao ban trực tuyến công tác THADS Quý I/2020. Đồng chí Mai Lương Khôi,
Tổng Cục trưởng và các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn
Văn Lực và Trần Thị Phương Hoa chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu
Trung ương có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; tại điểm cầu địa
phương có Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các phòng thuộc Cục của 63 Cục THADS
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi nghe Văn phòng Tổng cục báo
cáo kết quả công tác Quý I/2020 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2020, các
ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi kết luận:
1. Về kết quả công tác nổi bật Quý I/2020
Trong Quý I/2020, Tổng cục và các cơ quan THADS đã khẩn trương triển
khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác ngay từ những ngày đầu,
tháng đầu của năm công tác, nhất là đã kịp thời triển khai, thực hiện các Nghị
quyết, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tình hình
nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trong hệ thống THADS đảm bảo theo
đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ
Tư pháp và chính quyền địa phương, toàn Hệ thống đã khẩn trương bắt tay ngay
vào công việc sau kỳ nghỉ Tết, kết quả công tác cơ bản đảm bảo tiến độ, chất
lượng, hiệu quả, trong đó nổi bật là:
- Trong bối cảnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức, bộ
máy các cơ quan THADS theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số
việc, tiền thụ lý tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2019, tăng 42.135 việc (tăng
7,28%) tương ứng với trên 61.828 tỷ đồng (tăng 33,72%), nhưng Hệ thống
THADS đã nỗ lực tổ chức thi hành để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được
giao, đã thi hành xong 162.404 việc, đạt tỷ lệ 40,70% và trên 14.000 tỷ đồng đạt
tỷ lệ 9,81%, giá trị tuyệt đối thi hành xong tăng 10.191 việc (tăng 6,70%) và
tăng trên 3.993 tỷ đồng (tăng 39,87%) so với cùng kỳ năm 2019.
- Việc thi hành các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc thu hồi
tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là
các vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo
dõi, chỉ đạo được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm,
nghiêm túc thực hiện, việc chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp
kéo dài tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.
- Công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục, Chi
cục THADS tiếp tục được quan tâm kiện toàn. Công tác quản lý, sử dụng kinh
phí, tài sản công đúng quy định và tiết kiệm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS, theo dõi THAHC Quý
I/2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù số tuyệt đối thi hành cả về việc
và tiền đều tăng so với cùng kỳ năm 2019 nhưng nếu tính kết quả theo tỷ lệ thi
hành xong trên số có điều kiện thi hành là giảm, chưa có sự đột phá so với cùng kỳ
năm 2019 (giảm 1,37% về việc và 0,34% về tiền). Kết quả công tác của một số địa
phương đạt rất thấp, nhất là kết quả thi hành xong về tiền đã được nêu tại Báo cáo.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất, kinh doanh
hết sức khó khăn của các doanh nghiệp dự báo số việc, tiền thụ lý tiếp tục tăng
cao trong thời gian tới. Bên cạnh đó, năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ
các cấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động THADS, Tổng Cục trưởng yêu cầu
toàn Hệ thống THADS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
2.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan
THADS địa phương nhận thức rõ những khó khăn trong bối cảnh hiện nay, nêu
cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tập trung công tác quản lý,
điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, khắc phục mọi
khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2.2. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các
Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Bộ Tư
pháp và các chuyên đề, tài liệu đã quán triệt tại Hội nghị, trong đó cần lưu ý
thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về
công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây
ra; chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị để
bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị;
đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục ảnh hưởng
của dịch bệnh đến công tác THADS, đặc biệt là công tác thi hành các vụ việc
liên quan đến tín dụng, ngân hàng, bán đấu giá tài sản để thi hành án …
2.3. Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao
theo Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ ngày 19/12/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư
pháp và Kế hoạch số 4323/KH-TCTHADS ngày 25/12/2019 của Tổng cục THADS
đảm bảo kết quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án
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tham nhũng, kinh tế phải có chuyển biến rõ rệt, kết quả được nâng cao, khắc phục
triệt để những vi phạm, thiếu sót, những nguyên nhân chủ quan, khách quan đã được
chỉ ra trong Kết luận của các Đoàn công tác theo Kế hoạch số 192-KH/BCĐTW.
Đối với những vụ án lớn, phức tạp cần thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng Chấp hành viên để tổ chức thi hành kịp thời và hiệu quả.
Giao Vụ Nghiệp vụ 2 theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Kế
hoạch, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả thực hiện.
2.4. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày
15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố
tụng hành chính và THAHC; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các bản án, quyết định hành chính,
kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc để tồn đọng các
bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành.
2.5. Tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác THADS, toàn Hệ
thống THADS tập trung triển khai tổng kết thi hành Luật THADS đảm bảo hiệu
quả, chất lượng. Các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn
bản, đề án quan trọng theo Kế hoạch công tác như: Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án
hình sự về tham nhũng, kinh tế; Đề án “Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc
cho các cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025”...
2.6. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan THADS tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết
liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; kiểm soát, quản lý chặt
chẽ hoạt động của Chấp hành viên, quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá,
bán đấu giá và hoạt động của các tổ chức này trong việc thẩm định giá, bán đấu
giá tài sản kê biên để thi hành án. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra,
thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để
kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục
tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Thủ trưởng cơ quan
THADS chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nếu kết quả công tác
không có chuyển biến, đơn vị để xảy ra sai phạm, tiêu cực.
2.7. Các đơn vị thuộc Tổng cục tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo
Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan THADS địa phương giải quyết những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo kịp
thời, đúng quy định của pháp luật.
- Giao Vụ Nghiệp vụ 1 tham mưu Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn các
cơ quan THADS địa phương trong việc lựa chọn các tổ chức thẩm định giá, bán đấu
giá trong và ngoài tỉnh, thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
- Giao Vụ Tổ chức cán bộ: (i) Tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo
Tổng cục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, đặc biệt là kiện toàn
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đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý và việc sắp xếp một số Chi cục THADS
theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (ii) Rà soát nhu cầu, nghiên
cứu, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục bổ sung Chấp hành viên sơ cấp cho các cơ
quan THADS địa phương.
- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính: (i) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan
THADS địa phương chuẩn bị kỹ các tài liệu cần thiết phục vụ kiểm toán nhà nước
năm 2020; (ii) Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các
dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong hệ thống THADS.
- Giao Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ
thông tin tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 06/2019/TT-BTP
ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê
THADS, theo dõi THAHC gắn với vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý
THADS, đảm bảo số liệu kết quả thi hành án chính xác.
- Giao Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục
kết quả thực hiện.
Trên đây là kết luận của đồng chí Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi tại
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác THADS Quý I/2020, Tổng cục thông báo
để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để th/h);
- Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Lưu: VT, VP.
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