0TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hải Phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện
một số nhiệm vụ

Kính gửi:
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức
tạp, trong thời gian qua cả nước ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, trong
đó có các trường hợp lây nhiễm Covid-19 thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng;
việc áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã phần nào ảnh hưởng đến
hoạt động nghiệp vụ và kết quả tổ chức thi hành án. Để đảm bảo tốt công tác
phòng chống dịch đồng thời thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng
Cục Thi hành án giao, Cục Thi hành án dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị triển
khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt
trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chủ động cập nhật thường xuyên, kịp thời phổ
biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc quyền
quản lý thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố
và địa phương.
Chỉ đạo Chấp hành viên chủ động xác minh phân loại án bảo đảm đúng
quy định; đối với những vụ việc có điều kiện đang trong quá trình tổ chức thi
hành án, đương sự tự nguyện thỏa thuận đề nghị kê biên, giao tài sản để cơ quan
thi hành án xử lý, Chấp hành viên tập trung cao áp dụng các biện pháp, đẩy nhanh
tốc độ khảo sát tài sản, thẩm định giá, bán đấu giá, không để chậm trễ, tăng cường
áp dụng biện pháp bán đấu giá theo thủ tục rút gọn khi đảm bảo điều kiện theo
quy định; quá trình thực hiện cần đáp ứng các điều kiện phòng chống dịch, số
lượng người tham gia theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19.
Rà soát thực hiện ngay việc kết chuyển tiền, sung công, tiêu hủy tang
vật, trả lại tài sản cho đương sự, các Chấp hành viên thực hiện sắp xếp hồ sơ
thi hành xong để đưa vào lưu trữ; đối với vụ việc có điều kiện thi hành án phải
thực hiện việc cưỡng chế có huy động lực lượng, các Chấp hành viên chủ động
xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, rà soát bổ sung tài liệu, chủ động liên
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hệ, thống nhất phương án với các cơ quan chức năng đảm bảo triển khai thực
hiện ngay khi điều kiện cho phép.
2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự thành phố tại
công văn số 493/CTHADS-VP ngày 12/5/2021 về việc quét và cập nhật dữ liệu
hồ sơ thi hành án dân sự lên phần mềm và văn bản số 560/CTHADS-VP ngày
21/5/2021 về việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải
thi hành án chưa có điều kiện thi hành; kết hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ thi hành
án theo quy định, bảo đảm đầy đủ, ngăn nắp, khoa học.
3. Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ động tham mưu triển
khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh; các
đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra.
Nhận được công văn này yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc
Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện triển khai thực
hiện ngay, khó khăn vướng mắc gửi về Văn phòng Cục để tổng hợp báo cáo
lãnh đạo để chỉ đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo Cục (để c/đ);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP;
- Lưu: VT, TH.
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