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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 07/5/2021, Đoàn công tác của Cục Thi hành án dân sự thành phố do
đồng chí Cục trưởng Trần Hồng Quang làm Trưởng đoàn, làm việc với Chi cục
Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng để đánh giá kết quả công tác thi hành án 7
tháng năm 2021, kết quả giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, án tín dụng ngân
hàng và nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng cuối năm 2021 của đơn vị.
Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, ý kiến của Lãnh đạo, công chức Chi cục và
kết quả làm việc trực tiếp, 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 2021, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng có tổng số
giải quyết là 778 việc với số tiền là 615.315.849.000 đồng, trong đó số thụ lý mới
về việc là 315 việc (giảm 20 việc (5,97%) so với cùng kỳ năm trước), số thụ lý
mới về tiền là 208.773.404.000 đồng (tăng 195.913.717.000 đồng (1.523%) so
với cùng kỳ năm trước). Kết quả xác minh, phân loại có 421 việc có điều kiện thi
hành (chiếm tỷ lệ 54,39% tổng số việc phải thi hành), số tiền có điều kiện thi hành
378.615.426.000 đồng (chiếm tỷ lệ 61,5% tổng số việc phải thi hành), đã thi hành
xong 249 việc (giảm 28 việc (10,11%) so với cùng kỳ năm trước), số tiền thi hành
xong 40.137.455.000 đồng (tăng 26.509.049.000 đồng (194,5%) so với cùng kỳ
năm trước); tỷ lệ thi hành đạt 59,14% về việc và 10,6% về tiền.
Tính đến thời điểm ngày 30/4/2021, so với chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự
thành phố giao đơn vị còn thiếu 23,86% về việc và 29,5% 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 101 việc, số tiền 111.687.331.000đ (Số liệu này không tính các
số liệu thụ lý mới, thi hành xong phát sinh sau 30/4/2021).
Qua số liệu trên cho thấy, năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự quận
Hồng Bàng có số thụ lý mới giảm về việc nhưng tăng mạnh về tiền (tăng
1.523%) so với cùng kỳ năm trước; kết quả tổ chức thi hành án chưa cao (trung
bình mỗi Chấp hành viên giải quyết xong 06 việc/tháng) dẫn đến kết quả thi
hành xong về việc giảm so với cùng kỳ năm trước; kết quả thi hành xong về tiền
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tuy có tăng nhưng vẫn thấp hơn bình quân chung của toàn thành phố (xếp thứ
13/15 toàn thành phố).
Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, toàn thành phố phải tổ chức thi hành
xong 998.859.750.000 đồng (tính đến ngày 30/4/2021), trong đó số tiền phải thi
hành xong của Chi cục THADS quận Hồng Bàng là 111.687.331.000 đồng,
chiếm 11,18% tổng số tiền phải thi hành xong của toàn thành phố.
2. Về nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới:
Với tổng số tiền phải giải quyết xếp thứ 04 toàn thành phố, vì vậy kết quả
tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng sẽ đóng góp
rất lớn đến kết quả tổ chức thi hành án chung của toàn thành phố. Trước tình hình
dịch bệnh covid-19 bùng phát trở lại và đang có diễn biến hết sức phức tạp, yêu
cầu đề ra cho các cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa
phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vừa phải thực hiện nhiệm vụ do
Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án giao. Do đó, 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
2021, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, 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:
- Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại đơn vị trên cơ sở bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương.
- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, quyết liệt tổ chức thi hành dứt
điểm các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về việc,
về tiền ở mức cao nhất. Trong đó tập trung tổ chức thi hành các vụ việc theo Phụ
lục đính kèm thông báo này, cụ thể:
1. Vụ Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng Công ty CP Quốc tế An Khánh; vụ Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh
doanh - Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch vụ Thuận Phát, Công ty Cổ phần
dịch vụ và Thương Mại Vietstar, bà Chu Hoài Vân, ông Đặng Văn Hiếu: Chi cục
THADS quận Hồng Bàng chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án quận
tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc trước tháng 7 năm 2021. Giao đồng chí Lương
Văn Lịch - Phó Cục trưởng ký văn bản trao đổi với Ủy ban nhân dân quận Hồng
Bàng bố trí kinh phí, tập trung chỉ đạo công tác cưỡng chế theo chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân thành phố.
2. Vụ Công ty TNHH Bảo Phúc - Công ty CP Vận tải và cung ứng xăng
dầu: Trong tháng 5/2021, Chi cục làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, Viện
kiểm sát nhân dân tối cao về việc có thụ lý đơn của Công ty TNHH Bảo Phúc
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hay không? trên cơ sở đó làm việc với người phải thi hành án, thi hành dứt
điểm vụ việc trong năm công tác 2021.
3. Vụ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Nam Sơn - Công ty TNHH
Thép VSC- POSCO: Chi cục xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, cơ quan thuế; phối hợp với Ngân hàng nhà
nước - Chi nhánh Hải Phòng xác minh các tài khoản của công ty; thực hiện xác
minh tài sản của doanh nghiệp tại Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường
thành phố (công tác xác minh phải thực hiện xong trong tháng 5 năm 2021);
nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật hoãn xuất nhập cảnh đối với
giám đốc của công ty, đồng thời tiếp tục phối hợp với bên được thi hành án để
cung cấp tài sản của doanh nghiệp.
4. Vụ Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp TP Hải Phòng - Công ty
TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng: Chi cục làm văn bản gửi
Cục Thi hành án dân sự thành phố, trên cơ sở đó Cục sẽ có văn bản đề nghị Ủy
ban nhân dân thành phố chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thực
hiện nghĩa vụ thi hành án.
5. Vụ Công ty THHH MTV đóng tàu Bạch Đằng - Ông Lê Xuân Diệu
(Giám đốc Truyền tải điện Đông Bắc 2): Chi cục yêu cầu Công ty bảo hiểm Bảo
Việt, Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng cung cấp hợp đồng bảo hiểm;
kiểm tra trong hợp đồng bảo hiểm công ty đóng tàu Bạch Đằng có là đối tượng
được thụ hưởng số tiền bảo hiểm hay không, trên cơ sở đó yêu cầu công ty bảo
hiểm tạm thời chưa chi trả số tiền bảo hiểm; đồng thời tiếp tục xác minh các tài
sản khác của Công ty làm cơ sở để áp dụng các biện pháp thi hành án tiếp theo.
6. Vụ Công ty CP xuất nhập khẩu Thành Nam - Ngân hàng TMCP Tiên
Phong, chi nhánh Hà Nội: Chi cục phối hợp với Ngân hàng thực hiện khảo sát
tài sản, tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản theo quy định của pháp luật.
7. Đối với các vụ việc khác:
+ Quyết liệt tổ chức thi hành án, đảm bảo thi hành xong/xử lý xong tài sản
bảo đảm trong năm công tác 2021 đối với các vụ việc: Vụ Công ty TNHH
Thắng Minh - Ngân hàng Kiên Long; Vụ Nguyễn Thiên Thực - Nguyễn Thiên
Sơn; vụ Công ty TNHH SX và TM Sao Đỏ - Công ty TNHH MTV Quản lý tài
sản của các tổ chức tín dụng VN (số tiền lãi còn lại thực hiện đình chỉ theo quy
định); vụ Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một
thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (số tiền còn lại
thực hiện xác minh điều kiện thi hành án để phân loại theo quy định).
+ Thực hiện xác minh, chuyển chưa điều kiện theo đúng quy định pháp luật
đối với các vụ việc: Vụ Công ty TNHH Thương Mại Tân Tiến - Ngân hàng
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TMCP Công thương Việt Nam; vụ Công ty TNHH G.O.L.D.E.N.M.I.L.E - Ngân
hàng Tiên Phong; vụ Công ty TNHH Lam Sơn - Công ty TNHH Duyên Hải.
- Các chấp hành viên của đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng
tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động ứng phó kịp thời
với tình hình, diễn biến của đơn vị.
- Đơn vị chủ động dự báo số việc, số tiền thụ lý mới do Tòa án chuyển
giao từ nay đến cuối năm công tác để có phương hướng xử lý kịp thời, quyết
tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm công tác 2021.
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.

TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Hồng Nhung

