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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính Quý III 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021 
 

Thực hiện Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ 

thống THADS, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên cung cấp thông tin 

định kỳ về kết quả công tác THADS, hành chính cho báo chí Quý III và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021 với nội dung cụ thể sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA QUÝ III NĂM 2021 

1. Về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý III  

năm 2021 (tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/6/2021) cụ thể như sau: 

* Kết quả thi hành án dân sự: 

 a) Về việc: Tổng số Bản án, Quyết định đã nhận là 1.928 Bản án, quyết định. 

Tổng số việc giải quyết là 2.496 việc, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ 

theo dõi riêng) là 445 việc; số thụ lý mới là 2.051 việc. Tổng số việc phải thi hành là 

2.451 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 2.179 việc, số chưa có điều kiện (trừ 

số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 258 việc. Số việc thi hành xong là 1.828 việc, đạt tỷ 

lệ 83,89% (vượt 0,89% so với chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2021). Số việc chuyển kỳ 

sau là 623 việc. 

 b) Về tiền:Tổng số tiền giải quyết là 158.962.933.000 đồng, trong đó: số cũ 

chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 69.541.816.000 đồng, số 

thụ lý mới 89.421.117.000 đồng. Tổng số tiền phải thi hành 154.292.624.000 đồng, 

trong đó: số có điều kiện thi hành 107.491.668.000 đồng, số chưa có điều kiện (trừ số 

đã chuyển sổ theo dõi riêng) 25.630.196.000 đồng. Số tiền thi hành xong là 

62.131.237.000 đồng, đạt tỷ lệ 57,80% (vượt 16,7% so với chỉ tiêu Tổng cục giao 

năm 2021). Số tiền chuyển kỳ sau 92.161.387.000 đồng. 

* Kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính: tính từ ngày 01/10/2020 

đến ngày 30/6/2021, Cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện theo dõi 08 việc 

(trong đó, kỳ trước chuyển sang là 06 việc, trong kỳ báo cáo là 02 việc). Kết quả theo 

dõi thi hành xong là 08 vụ việc; chưa thi hành xong là 0 vụ việc. 

2. Thông tin về các việc THADS, hành chính trọng điểm, phức tạp, kéo dài, 

được dư luận xã hội, nhân dân địa phương quan tâm 

Qua thực hiện rà soát tại các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh, trong Quý 

III/2021 tại Cục và các Chi cục THADS cấp huyện trong tỉnh không có vụ việc 
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THADS, hành chính trọng điểm nào, không có vụ việc nào có khiếu nại, tố cáo, phức 

tạp kéo dài, gây dư luận xã hội và nhân dân địa phương. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI HÀNH 

ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRONG QÚY IV/2021 

1. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ 

THADS theo tinh thần Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; 

Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về 

công tác THADS năm 2021; Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục THADS tỉnh Điện 

Biên và Quyết định của Cục THADS tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 

2021 cho các Chi cục trực thuộc và các Chấp hành viên thuộc Cục. Triển khai thực hiện 

kịp thời, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, Bộ Tư pháp, Tổng 

cục THADS về công tác THADS, theo dõi THAHC trong 3 tháng cuối năm 2021 đến 

tất cả Chấp hành viên, công chức thi hành án trong Ngành.  

Chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và áp dụng nhiều giải pháp phù 

hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế 

yếu kém; tổ chức tổng kết đợt THADS cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021). Chỉ đạo các đơn vị 

tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải quyết án ngay sau khi khống chế được dịch 

bệnh Covid-19; không lơ là chủ quan, chạy chỉ tiêu giải quyết án; tăng cường xác 

minh điều kiện thi hành án và phân loại án chính xác; tổ chức thi hành dứt điểm đối 

với số việc, tiền có điều kiện; chú trọng giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi 

hành án, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình trốn 

tránh thi hành án, không để án có điều kiện không được tổ chức thi hành dứt điểm; duy 

trì phối hợp tốt với cơ quan tố tụng và cơ quan có liên quan trong hoạt động THADS, 

nhất là giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao trong năm 2021. 

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

đối với các Chi cục trực thuộc, đảm bảo sâu, sát với tình hình thực tế, hướng mạnh về 

cơ sở; duy trì, phát huy vai trò, vị thế của Ngành đối với Cấp ủy, chính quyền và nhân 

dân địa phương; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và 

Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp trong công tác THADS, theo dõi THAHC, tạo điều kiện 

thuận lợi để hoạt động thi hành án đạt hiệu quả cao; tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ 

cương công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp chấp hành chưa 

nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên; xây dựng lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, 

từng bước hiện đại trong các cơ quan THADS, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp 

hiện nay. 

3. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh. Chỉ đạo 
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tổ chức thi hành nghiêm túc các Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án 

thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục luật định, đảm bảo quyền lực 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; chỉ đạo tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS; Quy 

trình theo dõi THAHC ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 

16/10/2018 của Tổng cục THADS và Quy trình kiểm tra trong Hệ thống THADS.  

4. Tập trung kiện toàn cơ bản đủ các chức danh Lãnh đạo Cục, phòng chuyên 

môn, các Chi cục và đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, đảm bảo về số và chất 

lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức 

cán bộ, đảm bảo thực hiện đúng theo biên chế được giao; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 

cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án; triển khai thực hiện nghiêm túc 

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; duy trì, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.  

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương 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. Tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Cục THADS tỉnh năm 2021; đẩy mạnh thực hiện 

tuyên truyền, phố biến pháp luật và truyền thông báo chí trong hoạt động THADS, 

theo dõi thi hành án hành chính. 

  5. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác kiểm tra, tự 

kiểm tra và hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Cục đối với các Chi cục trực thuộc; duy 

trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố 

cáo tại các cơ quan THADS trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện 

kéo dài, vượt cấp; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư 

pháp, Tổng cục THADS về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

 6.  Duy trì hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong THADS theo quy chế 

phối hợp Cục THADS đã ký kết, nhất là với các cơ quan tố tụng của tỉnh và cơ quan có 

liên quan; thực hiện nghiêm túc các Thông tư liên tịch mà Bộ Tư pháp đã ký kết với 

các Bộ, Ngành có liên quan đến công tác phối hợp trong THADS, theo dõi THAHC; 

chủ động tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo 

THADS cùng cấp đối với công tác THADS, theo dõi THAHC, đảm bảo phát huy tối đa 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho hoạt động tổ chức thi hành án tại địa phương. 

7. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cấp ủy, 

chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác văn 

phòng và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo Chương trình, Kế hoạch công 

tác năm 2021 của Bộ, Ngành và sự chỉ đạo của địa phương. 
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  Trên đây là Thông cáo báo chí tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, 

hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong Quý III và phương hướng, nhiệm vụ 

công tác trọng tâm Quý IV năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trân 

trọng gửi tới các cơ quan, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Điện Biên.  

 

  Nơi nhận: 

- Tổng cục THADS (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí 

(đăng tải); 

- Trang TTĐT của Cục (đăng tải); 

- Lưu VT. 

      NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CỤC THADS TỈNH  

               CỤC TRƯỞNG                                     
 

 

 

 

 

  

                                       

                Lường Văn Sương 
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