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BÁO CÁO
Kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng;
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 4 năm 2021
I. Kết quả chủ yếu về công tác thi hành án dân sự, hành chính
1. Công tác thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/5/2021)
1.1. Kết quả thi hành về việc, về tiền
a) Về việc
Tổng số bản án, quyết định đã nhận: 5.339 bản án, quyết định
Tổng số giải quyết 11.619 việc, trong đó: số cũ chuyển sang 5.348 việc, số mới thụ
lý 6.271 việc, số thụ lý mới tăng 356 việc (6,02%) so với cùng kỳ năm 2020.
Số việc đã ủy thác: 99 việc; Thu hồi, hủy quyết định THA: 08 việc
Số việc phải thi hành: 11.512 việc, trong đó có: 7.978 việc có điều kiện thi hành
(chiếm tỷ lệ 69,3%), 3.520 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 30,58%); 06
việc hoãn thi hành án (trừ điểm c khoản 1 Đ48), 08 việc tạm đình chỉ thi hành án.
Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 4.641 việc, đạt tỷ lệ 58,17%, so với
cùng kỳ năm 2020, giảm 19 việc (0,41%).
Số việc chuyển kỳ sau 6.871 việc.
b) Kết quả thi hành về tiền
Tổng số tiền giải quyết 9.018.963.931.000 đồng, trong đó năm trước chuyển sang
5.690.234.820.000 đồng, số thụ lý mới 3.328.729.111.000 đồng, số thụ lý mới tăng
2.157.834.000.000 đồng (184,29%) so với cùng kỳ năm 2020.
Số tiền ủy thác 64.877.323.000 đồng; Thu hồi, hủy quyết định thi hành án
2.352.501.000 đồng.
Số tiền phải thi hành 8.951.734.107.000 đồng, kết quả xác minh, phân loại:
4.758.229.106.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 53,15%), 3.490.863.976.000
đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 39%); 485.900.899.000 đồng hoãn thi
hành án (trừ điểm c khoản 1 Đ48), 216.740.126.000 đồng việc tạm đình chỉ thi hành án.
Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 842.034.782.000 đồng, đạt tỷ lệ 17,7%,
so với cùng kỳ năm 2020, tăng 440.333.354.000 đồng (109,62%).
Số tiền chuyển kỳ sau 8.109.699.325.000 đồng.
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1.2. Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày
31/5/2021, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế
thi hành án đối với 74 trường hợp, trong đó có 03 trường hợp đương sự tự nguyện trước
khi cưỡng chế, 51 trường hợp cưỡng chế thành công, 02 trường hợp cưỡng chế không
thành công và 18 trường hợp chưa tiến hành cưỡng chế.
1.3. Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án (từ ngày 01/10/2020 đến ngày
31/5/2021):
- Số đề nghị xét miễn thi hành án là: 07 việc, tương ứng với số tiền 32.764.000
đồng. Kết quả: đã được xét miễn thi hành án 07 việc, tương ứng với số tiền 32.764.000
đồng.
- Số đề nghị xét giảm thi hành án là: 03 việc, tương ứng với số tiền 23.755.000
đồng. Kết quả: đã được xét giảm thi hành án 03 việc, tương ứng với số tiền 23.755.000
đồng.
1.4. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham
nhũng, kinh tế: Tổng số phải giải quyết là 111 việc, với số tiền 102.897.100.000 đồng. Số
có điều kiện là 60 việc, với số tiền 41.437.391.000 đồng. Đã thi hành xong 16 việc, với số
tiền là 1.937.286.000 đồng. Số chưa có điều kiện thi hành 44 việc, với số tiền
61.232.159.000 đồng.
2. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ
2.1. Về công tác kiểm tra:
Căn cứ kết quả kiểm tra năm 2020 đối với các Chi cục THADS quận, huyện, Cục
THADS thành phố đã tổng hợp kết quả kiểm tra, kiểm sát, đề xuất, kiến nghị năm 2020,
yêu cầu các Chi cục nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh lặp lại các sai phạm trong năm
công tác 2021, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, chủ động phát hiện và khắc
phục kịp thời các sai phạm.
Đầu năm 2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã thành lập 02 đoàn tiến hành
kiểm tra đột xuất đối với 02 vụ việc cụ thể của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão
(vụ Công ty TNHH Bích Hồng và vụ ông Trịnh Văn Ứng- bà Nguyễn Thị Thúy). Sau đợt
kiểm tra, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành kết luận kiểm tra, yêu cầu Chi
cục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị đã được nêu trong kết luận.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2021 ban hành kèm theo Quyết
định số 128/QĐ-TCTHADS ngày 03/02/2021 của Tổng cục và Kế hoạch công tác
THADS năm 2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành Kế hoạch số
201/KHKT-CTHADS ngày 05/3/2021 kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2021
đối với các đơn vị trực thuộc. Đến nay, các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi
hành án dân sự quận, huyện đã thực hiện xong công tác tự kiểm tra tại đơn vị, Cục Thi
hành án dân sự thành phố đã thực hiện tổng hợp báo cáo gửi Tổng cục theo yêu cầu.
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Ngày 31/5/2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành Quyết định kiểm
tra số 183/QĐ- CTHADS về việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại Chi
cục Thi hành án dân sự quận Hồng Bàng, đối với các đơn vị khác thuộc diện phải kiểm
tra sẽ tiếp tục triển khai kiểm tra từ nay đến hết tháng 7 năm 2021 để các đơn vị tập trung
tổ chức thi hành án hoàn thành chỉ tiêu được giao.
2.2. Về công tác hướng dẫn nghiệp vụ:
Tính đến ngày 31/5/2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tiếp nhận 08 văn
bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đã xem xét giải quyết 07/08 văn bản, đạt tỷ
lệ 87,5%.
3. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị
- Số lượt tiếp công dân: 23 lượt (tại Cục là 08 lượt, Chi cục là 15 lượt);
- Tình hình chấp hành quy định Thủ trưởng đơn vị tiếp công dân đột xuất, định kỳ
hàng tháng: Tại các cơ quan thi hành án dân sự thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng
quy định việc công khai lịch tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị. Ngoài việc tiếp công
dân định kỳ, tăng cường việc Thủ trưởng đơn vị trực tiếp tiếp công dân đối với những vụ
việc khiếu kiện kéo dài hoặc đương sự trực tiếp yêu cầu. Công dân được hướng dẫn, giải
thích rõ hơn quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, cam kết chỉ đạo và tổ chức thi
hành dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…
Số lượt tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị: 13 lượt.
- Số đơn khiếu nại, tố cáo: 29 đơn (07 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 18 kiến nghị),
trong đó: 06 việc thuộc thẩm quyền của Cục Thi hành án dân sự thành phố; 23 việc thuộc
thẩm quyền của Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện).
Kết quả: Đã giải quyết 29/29 việc (đạt tỷ lệ 100% so với số đơn tiếp nhận).
4. Công tác tổ chức cán bộ
Hiện nay, công chức toàn thành phố đang thực hiện là 188/190 biên chế được giao
bao gồm: 96 Chấp hành viên (trong đó 03 CHV Cao cấp, 32 CHV trung cấp và 61 CHV
sơ cấp), 18 Thẩm tra viên, 24 Kế toán, 29 Thư ký, 05 Chuyên viên, 14 Văn thư, 02 công
chức khác.
- Trong tháng, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã thực hiện:
+ Tổng hợp hồ sơ cá nhân về quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn
2021-2026 của các đơn vị để hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hoàn thiện, gửi hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp đối với 11
trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tại các cơ quan thi hành án trên địa bàn thành phố.
+ Báo cáo sơ kết thi đua 06 tháng gửi Khu vực thi đua Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Thực hiện việc nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề theo định kỳ.
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+ Quyết định cử 02 công chức tham gia Lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án.
Kết quả, tình hình xử lý kỷ luật 8 tháng 2021: Không
- Nhiệm vụ thực hiện trong tháng tiếp theo:
+ Quyết định bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận
Dương Kinh đối với đồng chí Tô Anh Dũng.
+ Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với các đơn vị để thực hiện chuyển đổi
hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sang Nghị định số 161/2018/NĐCP theo chỉ đạo của Tổng cục tại Công văn số 1502/TCTHADS-TCCB ngày 11/5/2021.
+ Tổng hợp các hồ sơ cá nhân về quy hoạch các chức danh lãnh đạo Cục Thi hành
án dân sự thành phố giai đoạn 2021-2026 gửi Ban Tổ chức Thành ủy để kết luận tiêu
chuẩn chính trị.
+ Công bố Quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí
Mai Thị Hoa, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền.
5. Một số mặt công tác khác
a) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành
- Ngay sau khi Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi
hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 được ban hành, Cục Thi hành
án dân sự thành phố đã xây dựng Kế hoạch công tác năm2021, được Ủy ban nhân dân
thành phố cho ý kiến bằng văn bản và đã được Tổng cục Thi hành án dân sự thẩm tra dự
thảo Kế hoạch. Ngày 07/01/2021, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ban hành Quyết
định số 06/QĐ-CTHADS về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021; ban hành quyết
định số 07/QĐ-CTHADS về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 đối với các Chi cục
THADS quận, huyện và quyết định số 08/QĐ-CTHADS về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ
đối với các chấp hành viên Cục THADS. Cục Thi hành án dân sự thành phố đã chỉ đạo
và thực hiện phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của các phòng chuyên môn thuộc
Cục và Chi cục Thi hành án dân sự quận.
- Trước tình hình diễn biến phức tạp và nguy cấp của dịch bệnh Covid-19, các cơ
quan Thi hành án dân sự thành phố luôn xác định công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hàng đầu. 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
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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.
Khẩn trương 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 hệ, thống nhất phương án với các
cơ quan chức năng đảm bảo triển khai thực hiện ngay khi điều kiện cho phép.
- Triển khai, thực hiện Quyết định số 247/QĐ-TCTHADS ngày 22/3/2021 của
Tổng cục Thi hành án dân sự 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 án và văn bản số 1445/TCTHADSTKDLCN ngày 06/5/2021 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc quét và cập nhật dữ
liệu hồ sơ thi hành án dân sự lên phần mềm.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ Thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ;
chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân tại trụ sở.
Chi cục THADS phải tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm
cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân
thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho
cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tập trung giải quyết dứt
điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài, các vụ việc THAHC.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng
chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS nhất là các vi phạm trong kê biên,
thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy trình lựa
chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá theo thẩm quyền. Định kỳ hàng quý, Chi cục
THADS quận, huyện tổng hợp, báo cáo Cục THADS các vụ việc đấu giá thành nhưng
chưa giao được tài sản, nguyên nhân, thời gian kéo dài, biện pháp, kế hoạch xử lý dứt
điểm vụ việc.
- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp
ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi
hành các vụ án lớn, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa
phương; trong việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, phức tạp, kéo
dài.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS, vận
hành hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp
vụ của các cơ quan THADS. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký
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số, Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên kết với trục liên thông văn bản quốc gia.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 544/KH-CTHADS ngày 19/5/2021 về triển
khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN
ISO 9001:2015 tại các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.
b) Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành
hữu quan trong công tác thi hành án dân sự.
Các cơ quan THADS thành phố tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối
hợp liên ngành giữa Cục THADS thành phố- Viện kiểm sát- Tòa án nhân dân- Công an
thành phố, Quy chế phối hợp giữa Cục THADS thành phố với Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng. Phối hợp tốt với các
cơ quan Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Tài nguyên môi trường, Sở kế hoạch đầu tư...
trong việc xác minh, tổ chức thi hành án, giao nhận và xử lý tang vật theo quy định.
Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với trại giam, trại tạm giam và cơ quan Công
an trong việc thu án phí, tiền phạt, quản lý tiền, giấy tờ và trả tiền, giấy tờ cho người được
thi hành án là phạm nhân được. Mặt khác, việc phối hợp với cơ quan công an, trại giam
và người nhà đương sự trong việc trả lời xác minh, xác nhận kết quả, thu tiền thi hành án
dân sự… phục vụ xét miễn giảm thời hạn chấp hành phạt tù, công tác điều tra của cơ
quan công an vẫn được duy trì hiệu quả, kịp thời.
Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: Đầu năm công tác 2021, Cục THADS thành
phố đã tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo THADS thành phố
năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND
thành phố đã tặng 06 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác chỉ đạo, phối hợp về THADS.
Ban chỉ đạo THADS thành phố và quận, huyện được kiện toàn thường xuyên và
hoạt động hiệu quả, chỉ đạo giải quyết và tổ chức cưỡng chế đối với nhiều vụ việc lớn, có
việc phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình trật tự của địa phương; đã tham mưu
UBND thành phố ban hành văn bản số 2141/UBND-NC2 ngày 06/4/2021 về việc tăng
cường công tác THADS trên địa bàn thành phố gửi các ban ngành thực hiện.
c) Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Các cơ quan thi hành án dân sự thành phố xác định công tác cải cách thủ tục hành
chính, ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý hoạt động của cơ quan đồng thời phục vụ tốt nhu cầu của người dân,
doanh nghiệp. Hiện nay, các cơ quan THADS thành phố thực hiện tốt cơ chế một cửa, hỗ
trợ trực tuyến thi hành án; thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến, sử dụng chữ ký số; triển
khai, thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có
điều kiện thi hành án.
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II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng tiếp theo và đề xuất, kiến nghị
1. Nhiệm vụ, giải pháp
- Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan,
đơn vị trên cơ sở bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương, đồng thời đảm bảo hoàn
thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch công tác THADS năm 2021.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2021 đảm
bảo đạt hiệu quả cao. Các đơn vị trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, thực hiện khắc phục, hoàn
thiện các mặt công tác phục vụ đợt kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục THADS thành
phố và Tổng cục THADS, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp (nếu có).
- Thực hiện nghiêm túc Kết luận của lãnh đạo Cục tại các hội nghị giao ban, các
đoàn công tác trực tiếp của lãnh đạo Cục tại các Chi cục trong 6 tháng đầu năm. Tập
trung thực hiện đợt cao điểm thi hành án theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự,
bảo đảm chất lượng, hiệu quả, cải thiện rõ rệt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là 2 chỉ
tiêu cơ bản về việc, về tiền.
- Tập trung thực hiện quyết liệt việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong
các vụ án tham nhũng, kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi án hành
chính; Tổ chức thi hành hiệu quả các vụ việc THADS trọng điểm, các vụ việc liên quan
đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng trong đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm nợ xấu của các tổ chức tín dụng, phối
hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan.
- Tăng cường, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ tại các cơ quan thi
hành án dân sự thành phố; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt
là lực lượng Chấp hành viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp và sự phối
hợp của các ngành Tòa án, Công an, Kiểm sát và các cơ quan liên quan khác trong thực
hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn.
- Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng kinh phí THA đảm bảo
hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo
gỡ khó khăn và nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đã được phê duyệt về
xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,
rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia; quản lý, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử;
thực hiện nghiêm cơ chế “một cửa” và dịch vụ công trực tuyến; thực hiện có hiệu quả
phần mềm quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS và các phần
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mềm quản lý áp dụng. Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Thi hành án dân sự thành phố.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi
hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Đề xuất, kiến nghị
2.1. Đối với Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự
- Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kịp
thời, hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan thi
hành án dân sự thành phố.
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; tăng cường việc xây dựng
bổ sung hoàn chỉnh các phần mềm đang được áp dụng trong quản lý, điều hành của các
cơ quan THADS.
- Đề nghị quan tâm tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS (nhất là
trong thời điểm phòng chống dịch bệnh), sớm trang bị hệ thống trực tuyến, bổ sung máy
scan đến các Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện; giải quyết những vướng mắc liên
quan đến kinh phí bổ sung khi thực hiện chuyển đổi hợp đồng lao động theo Nghị định
161/2019/NĐ-CP.
2.2. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng
Đề nghị UBND thành phố tiế p tu ̣c quan tâm chỉđạo các ngành, các cấp trong công
tác phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự giải quyết các việc thi hành án, các việc tồn
đọng, phức tạp, những việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội./.
Nơi nhận:
- Tổng cục THADS (b/c);
- Cục trưởng (b/c);
- Các Phó Cục trưởng (c/đ);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục THADS quận, huyện;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, TH.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mai Hoa
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