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THÔNG BÁO
Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố
tại buổi họp giao ban Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục
Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức
họp giao ban Lãnh đạo Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục. Đồng chí
Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố chủ trì hội
nghị; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn
thuộc Cục, 01 Phó Chánh Văn phòng.
Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự của các cơ quan
Thi hành án dân sự thành phố 11 tháng năm 2021, nội dung các công việc các
Phòng chuyên môn đã thực hiện và đề xuất triển khai trong thời gian tới, ý kiến
phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
thành phố kết luận như sau:
I. Về tình hình kết quả công tác thi hành án dân sự:
11 tháng năm 2021, các cơ quan Thi hành án dân thành phố phải giải
quyết 13.737 việc với tổng số tiền là 10.717.407.126.000 đồng. Số việc có điều
kiện giải quyết 9.704 việc (chiếm 71,62% tổng số việc phải giải quyết), số tiền
có điều kiện giải quyết là 4.589.694.907.000 đồng (chiếm tỷ lệ 43,77% tổng số
tiền giải quyết). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 7.022 việc (giảm 454
việc =6,07%), với số tiền 1.281.472.428.000 đồng, tăng 518.170.659.000 đồng
(= 67,89%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỉ lệ 72,36% về việc, 27,92% về tiền
(tăng 10,03%); thiếu 10,14% về việc và thiếu 12,18% về tiền so với chỉ tiêu
được giao.
Một số đơn vị đạt kết quả cao, về việc: An Lão (84,79%), Tiên Lãng
(84,16%), Vĩnh Bảo (84,05%), Hải An (83,16%); về tiền: Tiên Lãng (56,12%),
Hải An (48,38%), An Lão (45,21%),...
Một số đơn vị đạt kết quả thấp, về việc: Thủy Nguyên (59,7%), Dương
Kinh (66,36%), Cát Hải (65,05%); về tiền: Hồng Bàng (9,61%), Thủy Nguyên
(16,81%), Đồ Sơn (24,86%)...
Qua số liệu trên cho thấy, so với chỉ tiêu Kế hoạch công tác năm 2021 của
Cục Thi hành án dân sự, toàn thành phố còn thiếu 10,14% về việc và 12,18% về
tiền. Do đây là tháng cuối năm công tác, vì vậy để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm
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vụ được giao trong năm công tác 2021 đòi hỏi các cơ quan Thi hành án dân sự
thành phố phải tập trung, quyết liệt, nỗ lực rất lớn, có nhiều giải pháp đồng bộ,
sáng tạo, hiệu quả.
II. Về một số công việc tập trung thực hiện trong thời gian tới:
1. Công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
- Tập trung rà soát, thi hành dứt điểm các vụ việc liên quan đến trả tiền,
tài sản, tiêu hủy, tịch thu, sung công tang vật, nộp ngân sách các khoản án phí,
tiền phạt, bảo đảm 100% các việc loại này phải thi hành xong trong tháng
9/2021. Tăng cường, quyết liệt đi cơ sở xử lý dứt điểm các việc có điều kiện liên
quan đến khoản phải thi hành có giá trị nhỏ; đẩy mạnh phối hợp với Tòa án thu
tiền trước xét xử tại phiên Tòa; phân loại án chính xác, nhất là các việc đã qua
hai lần xác minh chưa có điều kiện để đưa vào sổ theo dõi riêng, quyết tâm hoàn
thành chỉ tiêu về việc được cấp trên giao.
- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng ngân hàng để đình chỉ các
khoản tiền lãi trong các vụ việc đã xử lý hết tài sản, không còn điều kiện thi
hành án, trọng điểm là các ngân hàng VCB, SHB, VIB; có biện pháp phối hợp
với tổ chức đấu giá tài sản đưa các vụ việc hiện đang tạm dừng bán đấu giá do
dịch bệnh ra bán đấu giá theo quy định pháp luật; khẩn trương tổ chức giao tài
sản trong các việc đã bán đấu giá thành, các việc trả nhà cho nhà nước, nỗ lực
phấn đấu để đạt ở mức cao nhất chỉ tiêu về giá trị theo chỉ đạo của Tổng cục
trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan thành phố đề xuất thực hiện Kế
hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW
ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ
trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về
tham nhũng, kinh tế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Phối hợp với VKSND thành phố trong việc thực hiện tốt Kế hoạch kiểm
sát hoạt động thi hành án dân sự năm 2021 của cơ quan Cục.
2. Công tác Văn phòng
- Tiếp tục rà soát lãnh đạo, công chức, người lao động chưa tiêm Vắc xin
phòng dịch bệnh Covid-19; phối hợp tốt với các cơ quan Y tế có thẩm quyền để
tiêm Vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 cho lãnh đạo, công chức, người lao
động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tập trung cao đối với công tác báo cáo, thống kê năm 2021 bảo đảm
chính xác, kịp thời, đúng yêu cầu.
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- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 380/QĐTCTHADS ngày 10/5/2021 về việc ban hành các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ
thông tin trong thi hành án dân sự năm 2021, văn bản số 1445/TCTHADSTKDLCN ngày 06/5/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự và văn bản số
493/CTHADS-VP ngày 12/5/2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố về
việc quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ thi hành án dân sự lên phần mềm của Tổng
cục Thi hành án dân sự. Văn phòng Cục có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, hỗ
trợ thực hiện việc quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ thi hành án của các đơn vị, tổng
hợp tình hình thực hiện, đề xuất tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất báo cáo
Tổng cục Thi hành án dân sự theo yêu cầu.
3. Công tác tiếp dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Hoàn thiện các kết luận kiểm tra, tổng hợp các sai sót, vi phạm năm
2021;
- Hoàn thành dự thảo Chương trình hành động tăng cường kỷ cương, kỷ
luật trong công tác, phòng chống tiêu cực, tham nhũng giai đoạn 2021-2025 theo
chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp,
nguyện vọng chính đáng của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
giải quyết kịp thời các đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (nếu có);
hạn chế mức thấp nhất bức xúc của công dân, không để khiếu kiện đông người.
4. Công tác tổ chức cán bộ
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình bổ nhiệm, kiện toàn chức danh Chi cục
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Đồ Sơn; thực hiện các bước quy
trình chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch tại Chi cục THADS huyện Vĩnh
Bảo, huyện An Lão.
- Phòng Tổ chức cán bộ tập trung tham mưu công tác rà soát quy
hoạch, đánh giá cán bộ, công chức, người lao động, công tác thi đua, khen
thưởng năm 2021; phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán tham mưu cho Cục
trưởng trong việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức,
người lao động.
5. Công tác tài chính kế toán và đầu tư xây dựng
- Phối hợp với Văn phòng sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích khoản
ngân sách hỗ trợ năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Chủ động liên hệ, làm việc với các cơ quan, người có thẩm quyền trong
việc lập dự án đầu tư xây dựng, bản vẽ thi công trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự
quận Ngô Quyền, báo cáo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.
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- Tiếp tục tăng cường bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phối
hợp tốt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng tiến độ thi công bảo đảm
hoàn thành dự án xây dựng Trụ sở và kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự
thành phố trong năm 2021.
- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự
quận Dương Kinh.
Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại
buổi họp giao ban Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn thuộc Cục, Cục Thi
hành án dân sự thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Các Chi cục THADS quận, huyện (để t/h);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP;
- Lưu: VT, TH.

TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Hồng Nhung

