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THÔNG BÁO
Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố
tại buổi làm việc với Chi cục THADS quận Hồng Bàng
Ngày 24/5/2022, Cục Thi hành án dân sự thành phố làm việc với Chi cục
Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng để đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu công
tác thi hành án 07 tháng đầu năm 2022, kết quả giải quyết các vụ việc lớn, phức
tạp, án tín dụng ngân hàng và nhiệm vụ giải pháp 05 tháng cuối năm 2022. Đồng
chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng chủ trì buổi làm việc, cùng dự có Phó Cục
trưởng Lương Văn Lịch, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và
tổ chức thi hành án; lãnh đạo, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận
Hồng Bàng.
Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, ý kiến của Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi
cục và kết quả làm việc trực tiếp, ý kiến phát biểu của Phó Cục trưởng và lãnh
đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Kết quả công tác thi hành án:
7 tháng năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng có tổng số
giải quyết là 686 việc với số tiền là 1.138.947.067.000 đồng, trong đó số thụ lý
mới về việc là 177 việc (giảm 138 việc (43,81%) so với cùng kỳ năm trước), số
thụ lý mới về tiền là 406.340.232.000 đồng (tăng 197.566.828.000 đồng (94,63%)
so với cùng kỳ năm trước). Kết quả xác minh, phân loại có 239 việc có điều kiện
thi hành (chiếm tỷ lệ 34,95% tổng số việc phải thi hành), số tiền có điều kiện thi
hành 609.088.515.000 đồng (chiếm tỷ lệ 55,72% tổng số việc phải thi hành), đã
thi hành xong 107 việc (giảm 142 việc (57,03%) so với cùng kỳ năm trước), số
tiền thi hành xong 11.531.744.000 đồng (giảm 28.605.711.000 đồng (71,27%) so
với cùng kỳ năm trước); tỷ lệ thi hành đạt 44,77% về việc và 1,89% về tiền.
Qua số liệu trên cho thấy, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng có
số thụ lý mới giảm về việc nhưng tăng mạnh về tiền (tăng trên 197 tỷ (94,63%) so
với cùng kỳ năm trước; kết quả phân loại án có điều kiện về việc, hiệu quả tổ
chức thi hành án của đơn vị rất thấp (số việc có điều kiện chỉ chiếm 34,95% tổng
số phải thi hành; trung bình mỗi Chấp hành viên giải quyết xong 2,5 việc/tháng);
kết quả thi hành án về việc, về tiền của đơn vị đạt tỷ lệ thấp và đều giảm mạnh
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so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là kết quả thi hành án về tiền (tỷ lệ thi hành
xong về tiền xếp thứ 14/15 Chi cục).
Tính đến thời điểm 7 tháng/2022, so với chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự
giao đơn vị còn thiếu 38,23% về việc và 38,21% về tiền. Để hoàn thành chỉ tiêu
về việc, về tiền, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng còn phải giải quyết
xong 91 việc, số tiền 232.712.751.000đ (không tính số liệu thụ lý mới, thi hành
xong phát sinh sau 30/4/2022).
Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao thì số tiền mà đơn vị
còn phải tổ chức thi hành là rất lớn (chiếm 23,27% số tiền phải thi hành của toàn
thành phố), ảnh hưởng đến kết quả thi hành án chung của toàn thành phố. Đơn vị
đã lựa chọn những vụ việc có tính chất quyết định đến hoàn thành chỉ tiêu công
tác để tập trung tổ chức thi hành, tuy nhiên hiệu quả tổ chức thi hành chưa cao.
Bên cạnh các nguyên nhân khách quan do tình hình dịch bệnh Covid-19, số tiền
thụ lý mới tăng cao, quá trình xử lý tài sản thi hành án còn nhiều vướng mắc...thì
nguyên nhân chủ quan là vẫn là chủ yếu, đáng chú ý tinh thần trách nhiệm của
các Chấp hành viên chưa cao, còn thiếu tính chủ động, quyết liệt trong công tác
tổ chức thi hành án, công tác đôn đốc thi hành án tại cơ sở chưa được chú trọng,
tiến độ thi hành nhiều vụ việc chậm so với yêu cầu mặc dù đã có chỉ đạo của
Lãnh đạo Cục tại các Thông báo Kết luận.
2. Về nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới:
Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế
trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2022, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu,
nhiệm vụ công tác năm 2022, Cục THADS thành phố yêu cầu Chi cục Thi hành
án dân sự quận Hồng Bàng tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:
2.1. Về việc: Căn cứ vào số liệu thống kê hàng tuần/tháng, Chấp hành viên
phải xác định rõ số việc cần giải quyết xong để đạt chỉ tiêu nhiệm vụ, từ đó tập
trung rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án thành từng nhóm việc (ủy thác, xử lý tài
sản tạm giữ, sung công, tiêu hủy, đôn đốc trực tiếp, xác minh chuyển chưa có điều
kiện...), xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai tổ chức thi hành với quyết tâm
hoàn thành chỉ tiêu thi hành án về việc.
2.2.Về tiền: Đối với những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp mang
tính chất quyết định đến chỉ tiêu nhiệm vụ thì cần xây dựng kế hoạch tổ chức thi
hành án cụ thể, khẩn trương, quyết liệt tổ chức thi hành án, đồng thời phải tuân
thủ đúng quy định pháp luật và quy trình tổ chức thi hành án. Trong đó tập trung
thi hành dứt điểm một số vụ việc cụ thể sau:
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- Vụ Công ty TNHH Metal HP và Ngân hàng TMCP Đông Á theo Quyết
định thi hành án số 15/QĐ-CCTHADS ngày 16/11/2021 với số tiền phải thi hành
án là 215.917.610.232 đồng.
Hiện nay, Chấp hành viên đã tiến hành kê biên tài sản thế chấp là 06 đầu
kéo và 06 xe cần trục bánh lốp, sau khi có kết quả thẩm định giá sẽ chuyển trung
tâm bán đấu giá để thực hiện quy trình bán đấu giá tài sản theo đúng quy định
(dự kiến đầu tháng 6/2022). Đối với tài sản bảo đảm là 03 tàu biển, đề nghị
Chấp hành viên khẩn trương khảo sát, kê biên tài sản trước ngày 15/6/2022 và
đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật.
Dự kiến xử lý xong các tài sản bảo đảm trên sẽ thu được số tiền khoảng 30
tỷ đồng và số tiền còn lại phải thi hành án 186 tỷ sẽ tiếp tục tiến hành xác minh và
chuyển chưa điều kiện theo đúng quy định pháp luật.
- Vụ Công ty sản xuất thép Việt - Úc SSE và Ngân hàng TMCP Á Châu
theo quyết định thi hành án số 445/QĐ-CCTHADS ngày 02/8/2021 với số tiền
phải thi hành là 145.198.887.998 đồng.
Đối với vướng mắc về tài sản thế chấp tại Quán Toan, Hồng Bàng, Chấp
hành viên có văn bản yêu cầu Ngân hàng TMCP Á Châu cung cấp danh mục các
tài sản đã nhận thế chấp của Công ty sản xuất thép Việt - Úc SSE. Trường hợp
Ngân hàng không cung cấp danh mục các tài sản đã nhận thế chấp, Chi cục có
văn bản gửi về Cục Thi hành án dân sự thành phố để Cục tiếp tục có văn bản
kiến nghị đến Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự
để phối hợp xử lý vụ việc.
Đối với tài sản bảo đảm thứ 2 là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên
đất tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Chấp hành viên thực hiện ủy thác xác
minh tài sản và căn cứ vào kết quả xác minh, thực hiện các bước xử lý tài sản
theo đúng quy định pháp luật.
- Vụ Công ty TNHH Vận tải Trường An và Ngân hàng TMCP Quân Đội
theo quyết định thi hành án số 172/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2022 với số tiền
phải thi hành án là 93.746.114.186 đồng.
Chấp hành viên đã thi hành xong 7 tỷ đồng, số tiền còn lại phải thi hành
Chấp hành viên ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội
(nơi có trụ sở của công ty TNHH Vận tải Trường An).
- Vụ Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng và Thương mại Thuận Phát phải
trả nhà số 25 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng cho Công ty xây dựng
kinh doanh Nhà Hải Phòng theo quyết định thi hành án số 201/QĐ-CCTHADS
ngày 15/12/2020.
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Yêu cầu Chấp hành viên khẩn trương tiến hành bàn giao phần diện tích
còn lại cho Công ty xây dựng kinh doanh Nhà Hải Phòng theo đúng nội dung
của bản án, quyết định, hoàn thành trong tháng 6/2022. Dự kiến giá trị tài sản
phải giao là 10 tỷ đồng.
- Vụ Nguyễn Thiên Thực, Nguyễn Thiện Long, Đào Thị Nhàn phải trả nhà tại
53 Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng cho Nguyễn Thiên
Sơn, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Thùy Ninh theo Quyết
định thi hành án số 503/QĐ-CCTHADS ngày 12/8/2022.
Chấp hành viên tiếp tục đôn đốc các bên đương sự khẩn trương kết thúc
việc thỏa thuận thi hành án; trường hợp các bên đương sự không thỏa thuận
được thì Chấp hành viên xây dựng Kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Ban Chỉ đạo
thi hành án và tiến hành cưỡng chế trong tháng 6/2022. Dự kiến giá trị thi hành
xong khoảng 10 tỷ đồng.
- Vụ ông Nguyễn Hữu Khánh, bà Trần Thị Lan với Công ty CP Viễn
thông di động Toàn Cầu theo quyết định thi hành án số 235/QĐ-CCTHADS
ngày 06/01/2021.
Chi cục THASDS quận báo cáo Ủy ban nhân dân quận về việc chậm trễ
thi hành án, xin ý kiến về việc cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ trạm Ăngten Viễn
thông thu phát sóng di động và các thiết bị kèm theo tại tầng thượng căn nhà số
88 đường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng theo đúng nội
dung của bản án, để đảm bảo sự an toàn khi mùa mưa bão sắp đến.
- Vụ Công ty TNHH Thành Đức và Ngân hàng TMCP Đông Á theo quyết
định số 15/QĐ-CCTHADS ngày 16/11/2021 với số tiền phải thi hành án là
14.196.103.478 đồng.
Chấp hành viên đã tiến hành cưỡng chế kê biên đối với tài sản bảo đảm là
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại phường Quán Toan, quận Hồng
Bàng và đang chờ kết quả thẩm định giá để đưa ra bán đấu giá tài sản theo quy
định của pháp luật. Dự kiến sau khi xử lý xong tài sản sẽ thu được số tiền
khoảng 14 tỷ đồng.
- Vụ Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu D&T và Ngân hàng
TMCP Đông Á theo quyết định thi hành án số 17/QĐ-CCTHADS ngày 16/11/2021
với số tiền phải thi hành là 76.551.282.654 đồng.
Đối với tài sản bảo đảm là xe container, cần cẩu và quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Chấp hành viên đã
thực hiện việc cưỡng chế kê biên và đang trong quá trình xử lý tài sản theo quy định.
Dự kiến xử lý xong các tài sản bảo đảm trên sẽ thu được số tiền khoảng 27 tỷ đồng.
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- Vụ Công ty TNHH Hương Giang và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ
Thương Việt Nam theo quyết định thi hành án số 268/QĐ-CCTHADS ngày
13/3/2019 với số tiền còn phải thi hành án là 49.516.052.732 đồng.
Chấp hành viên tiếp tục vận động thuyết phục các bên đương sự thực hiện
trách nhiệm, nghĩa vụ thi hành án của mình.
- Vụ Vũ Diệu Linh và Ngân hàng BIDV theo Quyết định thi hành án số
70/QĐ-CCTHA ngày 29/11/2021 với số tiền phải thi hành án là 6.666.142.186 đồng.
Hiện nay người phải thi hành án đã có đơn đề nghị nộp hết số tiền gốc và một
phần tiền lãi, Chấp hành viên đang cho các bên đương sự thỏa thuận thi hành án.
Dự kiến sẽ thu được số tiền khoảng 5,5 tỷ đồng.
- Vụ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng và Tổng công ty Truyền tải
điện Quốc gia theo quyết định thi hành án số 305/QĐ-CCTHADS ngày 03/4/2019
với số tiền phải thi hành án là 14.625.419.000 đồng.
Chấp hành viên đã có văn bản gửi Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt yêu cầu
thực hiện bồi thường như hợp đồng đã ký kết, trường hợp Công ty không thực hiện
thì Chấp hành viên sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Dự kiến sẽ thi hành
được khoảng 12 tỷ đồng
- Vụ Công ty TNHH và Dịch vụ Vận tải Minh Phúc và Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam theo Quyết định thi hành án số 69/QĐ-CCTHADS ngày
29/11/2021 với số tiền còn phải thi hành án là 7.194.876.000 đồng.
Chấp hành viên đã tiến hành kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền trên đất tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và đang chờ kết quả thẩm
định giá tài sản. Các bên đương sự thống nhất sau khi có kết quả thẩm định giá tài
sản sẽ thỏa thuận để thi hành án. Dự kiến sẽ thi hành được khoảng 2 tỷ đồng.
- Vụ Đào Mạnh Tuấn phải trả nhà số 2, ngõ 1, phố Đội Văn, Trại Chuối,
Hồng Bàng, Hải Phòng cho Đào Mai Trang theo Quyết định thi hành án số 163/QĐCCTHADS ngày 16/3/2022.
Đến hết tháng 5/2022, nếu người phải thi hành án không tự nguyện bàn
giao tài sản để thi hành án, yêu cầu Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế trả nhà
trong tháng 6/2022.
2.3. Qua đánh giá kết quả tổ chức thi hành các vụ việc trên thì đơn vị có
khả năng sẽ thi hành xong được khoảng 120 tỷ đồng, chuyển chưa điều kiện
khoảng 186 tỷ đồng và ủy thác thi hành án khoảng 86 tỷ đồng. Như vậy để hoàn
thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án về tiền thì đơn vị còn cần phải thi hành xong
thêm 4 tỷ đồng (chưa kể số liệu phát sinh mới).
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Đến nay, chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm công tác 2022, Cục Thi
hành án dân sự thành phố yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng
xây dựng các giải pháp, biện pháp cụ thể, quyết liệt tổ chức thi hành án để nâng
cao kết quả tổ chức thi hành án, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được
giao năm 2022. Bên cạnh đó, Chi cục cần quan tâm thực hiện các chỉ tiêu khác
được Cục Thi hành án dân sự thành phố giao như tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị
chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; thi hành án các khoản thu, nộp
ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng thi hành các bản án liên quan đến các
khoản nợ của tổ chức tín dụng. Trong quá trình tổ chức thi hành án, có khó khăn
vướng mắc kịp thời báo cáo Cục Thi hành án dân sự thành phố để được hướng
dẫn và hỗ trợ kịp thời.
2.4. Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án thường xuyên theo dõi, nắm
bắt, đôn đốc quá trình tổ chức thi hành các vụ việc, đồng thời báo cáo Lãnh đạo
Cục tại cuộc họp giao ban và theo yêu cầu của Cục trưởng.
2.5. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo chủ trì nghiên cứu, xây
dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất về phân loại án (thời điểm báo cáo 7 tháng năm
2022) đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng.
Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại
buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, Cục Thi hành án
dân sự thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- UBND quận Hồng Bàng (để p/h);
- Các Phó cục trưởng (để c/đ);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS quận Hồng Bàng (để t/h);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP;
- Lưu: VT, TH.
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