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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 thuộc Cục tháng 9/2018 

 

Ngày 05/9/2018, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Thi hành án dân sự thành 

phố Hà Nội Chu Quang Tiến đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục - 

Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục. Tham dự cuộc họp có các Phó Cục 

trưởng: Trần Quốc Thái, Vũ Hồng Dương và Trưởng các Phòng chuyên môn 

thuộc Cục. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo tình hình công tác tháng 8/2018 và 

một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các Phó Cục trưởng và 

các đồng chí dự họp, đồng chí Phó Cục trưởng Phụ trách kết luận:   

1. Đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua 

 Thời gian qua, Cục tiếp tục tập trung đôn đốc, thực hiện các nhiệm vụ 

theo Kế hoạch công tác, đặc biệt là nhiệm vụ các tháng cuối năm: xây dựng báo 

cáo Chính phủ về công tác thi hành án dân sự; chuẩn bị nội dung, triệu tập đầy 

đủ thành phần tham dự buổi làm việc với đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần 

Tiến Dũng cùng Đoàn công tác Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo các Vụ 

chức năng thuộc Tổng cục THADS; chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách để Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện kiểm sát trực tiếp công tác THADS 

năm 2018 tại Cục trong 15 ngày (từ ngày 14/8 đến ngày 31/8/2018). Lãnh đạo 

Cục tham dự Buổi công bố Quyết định kiểm tra của Tổng cục THADS liên quan 

đến các hồ sơ THA bán đấu giá tại Hoài Đức. Kiểm tra toàn diện tại Chi cục 

THADS Thanh Trì; Sơn Tây; Mê Linh. Một số nhiệm vụ đột xuất đã kịp thời 

triển khai thực hiện (phối hợp với VTV1 thực hiện phóng sự về thi hành án tham 

nhũng; chỉ đạo Chấp hành viên Cục và các Chi cục hàng tuần báo cáo kết quả thi 

hành án tín dụng ngân hàng, các vụ việc có giá trị thi hành lớn để báo cáo Tổng cục 

THADS). 

 Kết quả THADS 10 tháng năm 2018: (i) Tại Cục đã thi hành xong 937 

việc, đạt tỉ lệ 57,88%, thi hành xong 391.479.117.000 đồng, đạt tỉ lệ 12,77%; 

(ii) Toàn Thành phố đã thi hành xong 24.049 việc, đạt tỉ lệ 68,99%, thi hành 

xong 2.798.844.722.000 đồng, đạt tỉ lệ 15,41%. 
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Bên cạnh kết quả đạt được, một số mặt công tác của Cục còn tồn tại, hạn 

chế sau: trong bối cảnh tổng số thụ lý 11 tháng năm 2018 tăng cả về việc và 

tiền nhưng kết quả thi hành án còn rất thấp, cách xa chỉ tiêu được giao đặc biệt 

về giá trị, còn thiếu 16,59% so với chỉ tiêu được giao. Việc sung công tang vật 

sang Sở Tài chính còn gặp khó khăn do Sở Tài chính yêu cầu cơ quan THADS 

cung cấp đầy đủ đặc điểm, số khung, số máy...Vẫn còn có Chấp hành viên và 

Chi cục chưa tích cực giải quyết hồ sơ thi hành án, chấp hành chưa đầy đủ việc 

thực hiện báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ thi hành án trong tuần đối với các vụ 

việc có giá trị thi hành lớn để tổng hợp, báo cáo Tổng cục. Văn phòng phối hợp 

với các Phòng chuyên môn thực hiện chấm công còn chậm và thiếu chính xác. 

Công tác Tổ chức cán bộ còn chưa kịp thời điều chỉnh biên chế giữa các đơn vị. 

Phòng Kế hoạch tài chính chậm thực hiện việc rà soát, tổng hợp vật chứng thiếu, 

thiếu một phần của các hồ sơ đang thi hành phục vụ cho bàn giao Cục trưởng; 

chậm rà soát, xử lý tiền, vật chứng tồn. Chậm ban hành kết luận kiểm tra toàn 

diện tại các đơn vị đã kiểm tra, một số kết luận kiểm tra còn chưa đạt yêu cầu. 

 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

2.1. Tháng 9/2018 là tháng cuối năm công tác, cũng là thời gian có ý 

nghĩa quyết định đến kết quả công tác của cả năm 2018, trong bối cảnh còn 

nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, để tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản, nâng 

cao hiệu quả công tác THADS, đề nghị Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng 

chuyên môn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động 

sát sao, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên 

Cục và các đơn vị tập trung giải quyết hồ sơ thi hành án, nhất là những vụ việc 

số tiền phải thi hành án lớn, có điều kiện thi hành, liên quan đến tín dụng ngân 

hàng và các vụ việc có khả năng kết thúc hồ sơ để nâng cao kết quả thi hành án. 

 2.2. Phó Cục trưởng Trần Quốc Thái chỉ đạo: 

- Văn phòng: (i) Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Báo cáo tổng 

kết năm công tác 2018; tổng hợp số liệu báo cáo thống kê năm 2018 theo biểu 

mẫu quy định đảm bảo kịp thời, chính xác; (ii) Kiểm tra, rà soát để thực hiện 

việc khóa sổ năm công tác đối với Hệ thống các loại sổ sách nghiệp vụ thi hành 

án vào cuối tháng 9 khi kết thúc năm công tác. 

- Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án: (i) Họp liên ngành để tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sung công tang vật sang Sở Tài chính 

và vụ việc liên quan đến hồ sơ của Chấp hành viên Trịnh Cao Sơn; (ii) Chỉ đạo 
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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; 

(iii) Kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra hồ sơ thi hành án, hồ sơ kinh tế tham 

nhũng của các Chấp hành viên Cục; (iv) Đẩy nhanh việc tiêu hủy, sung công 

vật chứng định kỳ đảm bảo đúng quy định; (v) Kiểm tra và yêu cầu Chi cục 

báo cáo hồ sơ kinh tế tham nhũng. 

2.3. Phó Cục trưởng Vũ Hồng Dương chỉ đạo: 

- Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại- tố cáo: (i) Giải quyết dứt điểm 

vụ việc tố cáo ở Gia Lâm; (ii) Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ giải quyết dứt 

điểm việc xử lý trách nhiệm trong tổ chức thi hành án vụ việc ở Chi cục Thạch 

Thất; (iii) Nâng cao chất lượng ban hành kết luận kiểm tra toàn diện tại các đơn 

vị; (iv) Công bố Quyết định kiểm tra toàn diện tại Chi cục Đống Đa, Hà Đông 

và thực hiện việc kiểm tra toàn diện vào tháng 10/2018. 

 - Phòng Kế hoạch tài chính: (i) Xây dựng lịch tiếp nhận vật chứng, tài 

sản đảm bảo hợp lý và hiệu quả; (ii) Tham mưu văn bản về việc phối hợp giao 

nhận vật chứng, tài sản gửi Công an, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Hà Nội; (iii) Tham mưu việc tìm thủ kho bảo quản vật chứng và lập tờ 

trình Tổng cục THADS về việc thuê Kho của năm 2019; rà soát tiền, vật chứng 

tồn để đề nghị Tòa án chuyển giao bản án để thi hành. 

 2.3. Một số công việc khác: 

 - Giao Phòng Tổ chức cán bộ: (i) tham mưu, kiện toàn đủ công chức tại 

các Phòng chuyên môn và Chi cục; (ii) 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; (iii) Hướng dẫn 

các đơn vị đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2018, chấm điểm và bình xét 

thi đua khen thưởng năm 2018; (iii) Tổng hợp và tham mưu Hội đồng sáng kiến 

tổ chức bình xét các đề tài sáng kiến, giải pháp năm 2018 cho các cá nhân; (iv) 

Phối hợp với Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại - tố cáo giải quyết dứt điểm 

việc xử lý trách nhiệm trong tổ chức thi hành án vụ việc ở Chi cục Thạch Thất. 

 - Giao Văn phòng: (i) Tham mưu thông báo kết quả THADS 11 tháng 

đến các Quận, huyện, thị ủy để phối hợp chỉ đạo tập trung hoàn thành chỉ tiêu 

năm 2018; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết năm công tác 2018; (ii) Rà soát 

kế hoạch công tác để tổng hợp đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, tham mưu 

các giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác được giao 

năm 2018; (iii) Tiếp tục đôn đốc các Chấp hành viên thực hiện nhập hồ sơ thi hành 
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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; (iv) Đôn đốc các Chi cục gửi 

quyết định chưa có điều kiện thi hành án về Cục để đăng tải trên Trang TTĐT kịp 

thời, đúng quy định. 

 - Giao Phòng Kế hoạch tài chính: (i) Thực hiện việc rà soát, tổng hợp dứt 

điểm vật chứng thiếu, thiếu một phần của các hồ sơ đang thi hành và các nội 

dung có liên quan đến phục vụ cho bàn giao Cục trưởng; (ii) Phối hợp Phòng 

Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án tháo gỡ khó khăn trong việc sung công tang 

vật, tài sản. 

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 05/9/2018, 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 
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