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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Cục trưởng Phụ trách Chu Quang Tiến tại cuộc họp giao ban 

 Lãnh đạo Cục - Trưởng các Phòng chuyên môn ngày 06/8/2018 

 

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Phó Cục trưởng Phụ trách Chu Quang Tiến 

chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cục với Trưởng phòng các Phòng 

chuyên môn để đánh giá kết quả công tác tháng 7 năm 2018 và triển khai nhiệm 

vụ công tác tháng 8 năm 2018. 

 Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Trưởng phòng các Phòng chuyên môn 

và Phó Cục trưởng, đồng chí Phó Cục trưởng Phụ trách kết luận chỉ đạo một số 

nội dung như sau:   

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 

 1.1. Thực hiện kết luận giao ban tháng 7/2018: Cục đã phối hợp với 

Tổng cục THADS tổ chức buổi làm việc về công tác cán bộ, đôn đốc việc thực 

hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2018; tham dự Hội nghị giao ban 

trực tuyến kết quả công tác THADS Qúy II và dự Lễ  kỷ niệm 72 năm Ngày 

Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2018) do Tổng cục THADS tổ chức; 

Phối hợp với Sở Tư pháp phục vụ 02 Hội nghị trực tuyến về giám định tư pháp 

và Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng năm 2018 do Bộ Tư pháp 

tổ chức; Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng 

Cụm Thi đua số 11 thành phố Hà Nội. 

  Thanh tra Bộ Tư pháp công bố kết luận thanh tra tại Cục Thi hành án dân 

sự Thành phố và 02 Chi cục Nam Từ Liêm, Thường Tín. Ngày 06/7/2018 Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm sát 

THADS năm 2017 tại Cục. 

 1.2. Kết quả thi hành án dân sự 10 tháng năm 2018: 

 - Tại Cục:  

 Tổng số việc phải thi hành là 1649 việc, với số tiền phải thi hành là 

5,139,141,236,000 đồng. Đã giải quyết xong 792 việc/1517 việc có điều kiện 

thi hành, đạt tỷ lệ 52,21%. Về tiền, đã giải quyết xong 358,159,050,000 

đồng/3,008,285,701,000 đồng/có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 11,91%. Tồn 

chuyển kỳ sau là 857 việc, với số tiền 4,780,982,186,000 đồng.  

 - Toàn thành phố: 

 + Về việc: tổng số thụ lý là 44.947 việc, tăng 4.106 việc (9%) so với cùng 

kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 33.063 việc có điều kiện giải quyết 
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(chiếm tỷ lệ 76 %) và 10.545 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 

24%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 21.224 việc, đạt tỷ lệ 64.19%. 

Số việc chuyển kỳ sau 22.545 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi 

hành xong là 11.839 việc.  

 + Về tiền: tổng số tiền thụ lý là 29.238.278.153.000 đồng, tăng 

7.096.741.472.000 đồng (24%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 

18.507.092.130.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 69%) và 

8.422.906.547.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 31%). Trong số 

có điều kiện, đã giải quyết xong 2.460.954.491.000 đồng, đạt tỷ lệ 13.30%. Số 

tiền chuyển kỳ sau 24.469.044.186.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng 

chưa thi hành xong là 16.046.137.639.000 đồng.   

 1.3. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, một số công việc 

chưa thực hiện xong như: (i) Kết quả THADS 10 tháng còn rất thấp, cách xa chỉ 

tiêu được giao đặc biệt về giá trị; (ii) công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự sâu 

sát và quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ; (iii) Việc tiêu hủy, sung công vật 

chứng, tài sản chưa thực hiện được dẫn đến tồn hồ sơ thi hành án, tỷ lệ việc đạt 

thấp; (iv) Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiến độ kiểm tra và ban 

hành kết luận kiểm tra toàn diện tại các đơn vị còn chậm, vẫn còn có kết luận 

chưa đạt yêu cầu; (iv) Phòng Tổ chức cán bộ một số công việc triển khai chưa 

kịp thời; (v) Công tác vệ sinh cơ quan còn nhiều hạn chế; (vi) Phòng Kế hoạch 

tài chính chậm trả phiếu xác định, bảng kê nộp ngân sách nhà nước, sung công 

và phiếu chi cho Chấp hành viên hoàn thiện hồ sơ thi hành án. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 8/2018 

 2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Quan tâm, chỉ đạo Chấp hành viên lập kế hoạch, rà soát, phân loại hồ sơ 

thi hành án, tập trung tổ chức thi hành các vào các vụ việc có giá trị thi hành lớn, 

các vụ án kinh tế, tham nhũng; nâng cao kết quả thi hành án, đảm bảo hoàn 

thành chỉ tiêu được giao. 

- Chuẩn bị báo cáo buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến 

Dũng kết quả THADS 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 

2018 (Chiều ngày 8/8/2018). 

- Chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách 

làm việc với Đoàn Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (15 

ngày, từ ngày 13/8/2018). 

- Tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí đánh giá công chức, người lao động 

hợp đồng từ ngày 01/8/2018 theo Quyết định số 78/QĐ-CTHADS ngày 

02/8/2018 của Cục THADS thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định khung 

tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với công chức, lao động hợp đồng trong các cơ 

quan THADS thành phố Hà Nội. 
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2.2. Về công tác Văn phòng  

Giao đồng chí Đàm Thị Kiều Oanh, Chánh Văn phòng:  

- Tiếp tục có văn bản đôn đốc các Chấp hành viên thực hiện nhập hồ sơ thi 

hành án vào phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo 

thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống thi hành án dân sự. Phân công công 

chức bộ phận thụ lý nhận các vụ việc ra quyết định thi hành án trong năm công tác 

2018. 

- Hoàn thành báo cáo thống kê thi hành án dân sự 10 tháng và xây dựng báo 

cáo của Chính phủ, báo cáo Ủy ban Tư pháp Quốc hội về công tác thi hành án năm 

2018. 

- Thực hiện việc tách quyết định thi hành án đảm bảo đúng quy định tại 

62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ. 

2.3. Về công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án 

Phân công đồng chí Trần Quốc Thái, Phó Cục trưởng chỉ đạo thực hiện 

các nội dung: 

- Đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục THADS được phân công phụ trách về tiến 

độ, chỉ tiêu thi hành án. 

- Chỉ đạo Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết  hồ sơ thi hành 

án, đặc biệt lưu ý đến các hồ sơ thi hành án có giá trị thi hành lớn, có khả 

năng kết thúc hồ sơ. 

- Đẩy nhanh việc tiêu hủy, sung công vật chứng định kỳ đảm bảo đúng 

quy định.  

- Chỉ đạo việc báo cáo và công tác chuẩn bị, phục vụ cho kiếm sát trực 

tiếp của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Chỉ đạo thực hiện kết luận số 2868/KLKT-ĐKT ngày 02/8/2018. 

2.4. Về công tác tổ chức, cán bộ 

Giao đồng chí Lê Quang Chuyển, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ: 

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác đối với kế 

toán, kế toán trưởng, thủ kho, thủ quỹ và chấp hành viên của Cục Thi hành án 

dân sự thành phố Hà Nội năm 2018. 

- Công tác thi đua khen thưởng: Triển khai công văn đôn đốc các đơn vị 

nộp đề tài, sáng kiến, giải pháp năm 2018. 

- Quyết định điều động đồng chí Cao Văn Đức từ Văn phòng sang Phòng 

Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo. 

 2.5. Về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Phân công đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng 

Kiểm tra và giải quyết khiếu nại-tố cáo: 

- Đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục THADS được phân công phụ trách về 

tiến độ, chỉ tiêu thi hành án dân sự. 
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- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra toàn diện theo kế hoạch và kịp thời ban 

hành kết luận kiểm tra tại các đơn vị đã được kiểm tra. 

- Tham mưu cho lãnh đạo giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền 

đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Tiến hành kiểm tra toàn diện theo kế hoạch công tác THADS đối với 

Chi cục Thanh Trì, Sơn Tây, Mê Linh. Sắp xếp lịch kiểm tra đối với Nam Từ 

Liêm. Ban hành Kết luận kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự đối với 

các Chi cục đã kiểm tra: Chương Mỹ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, 

Quốc Oai. Kết luận kiểm tra đối với đơn vị: Long Biên, Đông Anh, Thạch Thất. 

- Chỉ đạo việc thực hiện công văn số 2870/TCTHADS-NV2 ngày 

02/8/2018 của Tổng cục THADS về vật chứng. 

- Báo cáo Tổng cục vụ bán đấu giá tài sản từ năm 2002 chưa giao được 

cho bà Lê Thị Hồng Hạnh, cần nêu các vướng mắc hiện nay (từ các văn bản của 

Cục Điều tra) 

2.6. Về công tác kế hoạch tài chính 

Giao đồng chí Nguyễn Hương Giang, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính: 

- Phân bổ dự toán lần 2 năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc. 

- Đối chiếu các tài khoản dự toán chi thường xuyên và tài khoản tiền gửi;  

kiểm kê kho vật chứng, đối chiếu tiền trên tài khoản tạm giữ tại kho bạc, ngân 

hàng tháng 7/2018 làm cơ sở phục vụ công tác bàn giao. 

- Phối hợp với các Trại giam, cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thu 

và xử lý các khoản tiền thu của phạm nhân. 

- Tiếp tục ràm rõ, xác định những vật chứng chưa có mã thẻ kho để xử lý. 

Tham mưu để xử lý các vật chứng tồn đọng chưa có bản án. 

- Xin ý kiến Tổng cục THADS về việc lập bảng xác định giá trị tang vật 

khi chưa cơ quyết định thi hành án, chưa phân công Chấp hành viên hồ sơ để 

hạch toán giá trị tài sản vật chứng. 

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của Phó Cục trưởng Phụ trách Chu Quang 

Tiến tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục và Trưởng các Phòng chuyên môn 

ngày 06/8/2018, Văn phòng thông báo đến các đồng chí Phó Cục trưởng, 

Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS 

- Phó Cục trưởng PT             (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để c/đ t/h);               

- Trưởng Phòng chuyên môn (để t/h); 

- Trang TTĐT Cục (để đ/t); 

- Lưu: VT, TH.  

TL. PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Kiều Oanh 
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