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V/v triển khai thực hiện công tác năm 2022. 

                            

 

Kính gửi:   

- Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. 
 

 

Thực hiện Công văn số 3499/TCTHADS-TKDLCN ngày 19/10/2021 của Tổng 

cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện công tác năm 2022, Công văn 

số 3598/TCTHADS-TCTPN ngày 27/10/2021 của Tổ công tác phía Nam V/v thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác THADS tại khu vực phía Nam, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bình Thuận yêu cầu Trưởng Phòng chuyên môn, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

sau: 

1. Tiếp tục bán sát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư pháp, 

Tổng cục THADS và của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo hoặc có 

các giải pháp ứng phó khi có tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho trụ sở cơ 

quan, cho công chức, người lao động trong hoạt động công vụ. 

2. Tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản, nghị quyết của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 – 2030 và 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, Chỉ 

thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình 

sự về tham nhũng, kinh tế và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh1... 

nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức THADS. 

3. Tập trung tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để khắc phục 

triệt để những tồn tại, hạn chế của năm công tác 2021 và những năm trước đây, bảo 

đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, thích ứng với 

tình hình dịch Covid-19 phát sinh. Chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác năm 2021, 

xây dựng kế hoạch công tác và triển khai công tác năm 2022. Tiếp tục quán triệt và 
                                                 
1 Công văn số 141-CV/TU ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành 

án hành chính; Công văn số 2434/UBND-NCKSTTHC ngày 06/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự, 
hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 45-

KH/TU ngày 19/10/2021 của BTVTU thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương 

trình hành động số 21-CTr/TU ngày 22/10/2021 của BTVTU (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư 
pháp. 
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triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên công tác nghiệp vụ 

THADS2. 

Trong khi chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chính thức của Bộ Tư pháp 

và của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tạm giao chỉ tiêu cho 

các Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo 

Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 14/01/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Thuận. 

Tập trung tổ chức thi hành có kết quả các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo 

dài, cụ thể từng đơn vị: 

- Tại Cục THADS tỉnh: Vụ Công ty TNHH Suối Cát; vụ Công ty TNHH Suối 

Nước Mũi Né - AQUABA; vụ Nguyễn Vinh Quy; vụ Nguyễn Thị Chắc, vụ Doanh 

nghiệp tư nhân Long Hòa. 

- Tại các Chi cục: 

+ Phan Thiết: vụ Đinh Văn Lin, Nguyễn Thị Chín; vụ Trần Văn Lộc; vụ 

Nguyễn Duy Phong; vụ Trần Hữu Thanh; vụ Trần Hữu Tâm; vụ Mai Thị Bông; vụ 

Công ty Tiến Phú; vụ Công ty Hồng Khanh. 

+ Hàm Thuận Nam: Vụ Nguyễn Văn Cường; vụ Bùi Hữu Thủy; vụ Công ty 

TNHH Đầu tư xây dựng Khôi Nguyên. 

+ Tánh Linh: Vụ Nguyễn Văn Sông; Công ty TNHH Khoa Tình; vụ Huỳnh 

Văn Cao. 

+ Hàm Thuận Bắc: vụ Huỳnh Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Hải, vụ Nguyễn Thị 

Kim Loan (Tấn – Hiển); vụ Văn Công Sơn, Văn Thị Bẻo. 

Bắc Bình: Vụ Nguyễn Thị Phương. 

4. Triển khai thực hiện kiểm kê vật chứng, tài sản tạm giữ tại các cơ quan 

THADS trên địa bàn tỉnh (thời điểm kiểm kê là ngày 31/12/2021), việc kiểm kê 

đảm bảo thực chất, khách quan, đúng quy định. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, các 

đơn vị trực thuộc khắc phục sai sót, vi phạm, đẩy nhanh việc xử lý vật chứng, tài 

sản tạm giữ còn tồn đọng, hạn chế việc vật chứng, tài sản bị mất mát, hư hỏng, 

giảm giá trị, kho vật chứng bị quá tải. 

                                                 
2 - Quyết định 237/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng cục THADS về việc ban hành Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan 

thi hành án dân sự và Công văn 367/CTHADS-NV ngày 02/7/2018 của Cục THADS về việc tuân thủ thực hiện Quy trình tổ chức thi hành nội bộ 
trong cơ quan THADS. 

- Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục THADS về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán 

đấu giá để thi hành án; Công văn số 66/TCTHADS-NV1 ngày 08/01/2021 của Tổng cục THADS về việc triển khai thực hiện Quy trình lựa chọn 
tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; Công văn số 410/CTHADS-NV ngày 04/10/2021 của Cục THADS tỉnh V/v đăng tải thông báo lựa 

chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. 

- Tiếp tục xử lý tiền tạm thu còn tồn của cơ quan THADS theo Công văn số 3189/TCTHADS-NV2 ngày 28/9/2021 của Tông cục THADS. 
- Công văn 3069/TCTHADS-NV1 ngày 17/9/2021 của Tổng cục THADS V/v chấn chỉnh công tác hướng dẫn nghiệp vụ. 

- Công văn số 3032/TCTHADS-TKDLCN ngày 15/9/2021 của Tổng Cục THADS về việc tăng cường các biện pháp tổ chức thi hành án; 
- Công văn số 2433/TCTHADS-NV1 ngày 14/7/2021 của Tổng Cục THADS V/v tập trung tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, 

ngân hàng. 

- Công văn số 1445/TCTHADS-TKDLCN ngày 06/5/2021 của Tổng cục THADS V/v quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ thi hành án dân sự lên phần 
mềm. 

- Công văn số 1135/TCTHADS-TKDLCT ngày 25/4/2019 của Tổng Cục THADS về chấn chỉnh hoạt động xác xinh, phân loại việc thi hành án 

dân sự. 
- Công văn số 285/CTHADS-NV ngày 09/7/2021 của Cục THADS tỉnh về việc tuân thủ Quy trình phối hợp cưỡng chế  THADS với lực lượng 

Công an. 

- Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ 
liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
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5. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết 

định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm phân loại 

việc THADS chính xác, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành đúng 

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

lên trang thông tin điện tử về THADS; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa 

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

6. Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 

18-KH/BCSĐBTP ngày 06/8/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về thực hiện 

Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án 

hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 120-KH/BCSĐ của Ban cán sự Đảng 

Bộ Tư pháp về thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 192-KH-

BCDTW; Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 19/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị 

thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tập trung, 

quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là những vụ việc Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi; nâng cao tỷ lệ thu hồi 

tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc loại này. 

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, 

phức tạp, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành 

lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm. 

7. Nâng cao chất lượng theo dõi án hành chính, bảo đảm theo dõi án hành 

chính đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án đã có quyết định buộc thi hành 

án hành chính của Tòa án; kịp thời có văn bản báo cáo/kiến nghị người có thẩm 

quyền có giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc hoặc xử lý trách nhiệm người phải 

thi hành án chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP. 

8. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nhất là tiếp tục nhân rộng và thực hiện tốt việc 

tăng cường điều động, biệt phái, luân chuyển công chức lãnh đạo, Chấp hành viên 

tại các cơ quan Thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật và quy định 

của Bộ Tư pháp, Tổng cục3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 

trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác THADS, 

chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh (lãnh đạo, quản lý, 

chức danh tư pháp); đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

                                                 
3 - Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng; 
- Quyết định số 1291/QĐ-BTP ngày 11/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

- Quyết định 328/QĐ-BTP ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, 
biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; 

- Quyết định số 311/QĐ-TCTHADS ngày 13/4/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Quy trình điều động, luân chuyển công chức hệ thống 

thi hành án dân sự. 
- Công văn số 2006/BTP-TCCB ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp V/v hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. 
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9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, không được phép chủ quan, lơ là 

công việc; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên4; tiếp tục đổi mới 

công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, 

thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương 

châm “hướng về cơ sở”. Trưởng Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng phát huy vai 

trò, trách nhiệm trong việc kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. 

Tăng cường phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong Hệ thống 

THADS5; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện nhũng nhiễu, 

tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống. Thực hiện có hiệu quả Chương trình 

hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS 

giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 

779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021). 

10. Triển khai thực hiện toàn diện các quy định về công tác kiểm tra, tự kiểm 

tra ngay từ đầu năm6; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường nhà nước. Việc thực hiện phải 

đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao kết quả thi hành án, 

hạn chế thiếu sót vi phạm, phòng chống hành vi tiêu cục, tham nhũng; kịp thời 

phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm, thiếu sót trong 

tổ chức THADS. 

11. Tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan 

về những hoạt động THADS, THAHC; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về THADS, nâng cao nhận 

thức, ý thức chấp hành pháp luật về THADS nói chung và tự nguyện chấp hành 

nghĩa vụ thi hành án nói riêng. Tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân. Chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối 

hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; hạn chế tối 

đa việc phát sinh các vụ việc phức tạp mới trên địa bàn. 

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình 

điều tra, truy tố và xét xử các vụ việc có liên quan; kịp thời có văn bản báo 

cáo/kiến nghị cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng phát 

sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

12. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành 

chính trong THADS. Các đơn vị tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các 

phần mềm ứng dụng trong công tác THADS, công tác TCCB; chú trọng sử dụng 

phần mềm Hệ thống văn bản và điều hành trong công tác văn thư và chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo đơn vị. 

                                                 
4 Quyết định số 1577/QĐ-BTP ngày 20/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. 
5 Công văn 2808/TCTHADS-TCCC ngày 18/8/2021 của Tổng cục THADS V/v chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng ngừa tham 

nhũng, tiêu cực, sai phạm trong Hệ thống THADS; - Công văn số 1551/TCTHADS-VP ngày 11/5/2020 của Tông cục THADS V/v chấn chỉnh kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; Công văn 1476/TCTHADS-GQKNTC ngày 07/5/2021 của Tổng cục THADS V/v thực hiện quy định về phòng, 

chống tham nhũng và công tác tổ chức cán bộ. 
6 Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong Thi hành án dân 

sự; Công văn số 3032/TCTHADS-TKDLCN ngày 15/9/2021 của Tổng cục thi hành án dân sự V/v tăng cường các biện pháp tổ chức thi hành án; 

Công văn số 174/CTHADS-GQKNTC ngày 21/9/2021, Công văn 184/CTHADS-KNTC ngày 06/10/2021, Công văn số 194/CTHADS-
KTGQKNTC ngày 22/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện công văn số 3032/TCTHADS-TKDLCN. 
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Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án đảm 

bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng công 

trình trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc 

bảo đảm đưa vào sử dụng đúng thời gian. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các Trưởng Phòng chuyên môn, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm 

túc./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- BCĐTHADS tỉnh (báo cáo); 

- Tổng Cục THADS (báo cáo); 

- Tổ CTPN (báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục;    

- Lưu VT, VP.                                                                                             

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Hùng 
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