
 

    O C  

Chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án dân sự có liên quan  

đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh  ậu Giang năm 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 621/KH-TCTHADS ngày 26 tháng 02 năm 2018 của 

Tổng Cục thi hành án dân sự về công tác năm 2018 của Tổ công tác chỉ đạo xử 

lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; 

Căn cứ Quy chế phối hợp số 597/QCPH/NHNN-CTHADS ngày 31 tháng 7 

năm 2015 giữa Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hậu Giang và Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Hậu Giang; 

Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Hậu Giang đã được Tổng cục thi hành án dân sự phê duyệt; 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch của Tổ công tác 

chỉ đạo, xử lý các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, 

ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau: 

I. MỤC ĐÍC , YÊU CẦU:  

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án 

dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; góp phần kiềm giảm nợ 

xấu, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành chỉ tiêu được 

giao. 

2.  Việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ 

các giải pháp; xác định mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể; Phát huy có hiệu 

quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang và các tổ chức tín dụng, ngân hàng; Phát 

huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tính chủ động của tác thành 

viên Tổ công tác. 

II. NỘI DUNG: 

1. Triển khai quán triệt và kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo xử lý 

* Nội dung thực hiện: 

-  Tổ chức quán triệt thực hiện Kế hoạch của Tổng Cục, xây dựng Kế hoạch 

của Tổ công tác và ban hành các văn bản chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc. 

- Ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác. 

 * Phân công thực hiện: 

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC T I  ÀN  ÁN DÂN SỰ  

TỈN   ẬU GIANG 
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- Chỉ đạo: Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. 

- Đơn vị tham mưu, tổ chức thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi 

hành án dân sự. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Cục, Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo.  

* Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3/2018. 

2. Tổ chức chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án dân sự có liên quan 

đến tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn. 

2.1. Rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc thi hành án liên quan đến 

tổ chức tín dụng, ngân hàng còn phải thi hành sau khi kết thúc tháng 

03/2018. 

- Chỉ đạo: Tổ công tác. 

- Đơn vị tham mưu, tổng hợp: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân 

sự. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự, các 

Chi cục THADS trong tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Cục và các tổ chức tín dụng, ngân hàng có 

liên quan 

Kết quả thực hiện: Bảng tổng hợp danh sách. 

Lưu ý:  

+ Trong từng vụ việc cần nêu rõ nguyên nhân chưa thi hành, đặc biệt là các 

vướng mắc. 

+ Từ tháng 3/2018 các Chi cục cập nhật danh sách và chuyển vào hộp thư 

điện tử của Cục chậm nhất là ngày 05 của tháng. 

+ Riêng báo cáo thống kê số liệu các vụ việc liên quan đến tổ chưc tín 

dụng, ngân hàng theo định kỳ hàng Quý: 06 tháng, 09 tháng và 01 năm (theo 

biểu mẫu số 01/TKTDNH-THADS) thực hiện theo quy định về chế độ báo cáo 

thống kê. 

2.2 Chỉ đạo, xử lý. 

- Chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch của 

Tổng cục, của Cục và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 42/2017/QH14 

và Chỉ thị số 32/CT-TTg về thí điểm nợ xấu, phối hợp với các tổ chức tín dụng 

rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật 

chưa được thi hành hoặc đang thi hành. Thời gian thực hiện: Thang 3/2018. 

- Tổ công tác phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh và Ban chỉ đạo 

thi hành án các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo thi 
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hành án cấp huyện) trực tiếp đến từng địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, phúc tra 

việc thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục đối với các vụ việc THADS liên quan 

đến hoạt động tín dụng, ngân hàng và định hướng, xử lý. 

- Giao phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự phối hợp với các 

Chi cục THADS bố trí thời gian, địa điểm, mời thành phần tham dự (kể cả tổ 

chức tín dụng, ngân hàng có liên quan) chuẩn bị nội dung. Thời gian hoàn thành: 

Trong quý III – 2018. (Sẽ có thông báo trước cho các đơn vị khi tiến hành kiểm 

tra, phúc tra). 

- Các cơ quan THADS trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng có liên quan tìm giải pháp giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo 

dài, án tồn đọng như: khuyến khích, đề nghị tổ chức tín dụng nhận tài sản để thi 

hành án nếu tài sản không bán được, phải giảm giá nhiều lần; có những biện 

pháp linh hoạt, phù hợp với quy định như có cơ chế miễn, giảm lãi suất cho 

người phải thi hành án......nhằm tạo điều kiện thi hành dứt điểm. Thời gian thực 

hiện: thường xuyên. 

- Lãnh đạo Cục và các Chi cục THADS trực tiếp chỉ đạo việc thi hành đối 

với những vụ việc lớn và giá trị phải thi hành án cao; kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện: khi phát sinh. 

- Đối với những vụ việc khó khăn phức tạp ảnh hưởng đến tình hình chính 

trị tại địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong tổ chức 

thi hành; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban chỉ đạo THADS cùng cấp, xin ý kiến 

hướng dẫn chỉ đạo của Cục, của Tổng cục THADS (qua Tổ công tác). Thời gian 

thực hiện: khi phát sinh. 

- Khi có đề nghị của Ban chỉ đạo THADS, Chi cục THADS, Tổ công tác 

trực tiếp đến địa phương chỉ đạo, giải quyết. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo. 

3.1. Báo cáo sơ kết và báo cáo tổng kết. 

Nội dung: Tổng hợp báo cáo kết quả thi hành án có liên quan đến tổ chức 

tín dụng, ngân hàng nêu rõ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp và hướng 

đề xuất. 

Thời gian thực hiện: Sơ kết (các Chi cục gửi về Cục trước ngày 05/4/2018) 

và tổng kết (gửi về Cục trước ngày 05/10/2018) 

Giao Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự tham mưu trong việc 

tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thi hành án loại việc này của toàn tỉnh. 

3.2. Rà soát, thống kê, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu các vụ việc 

THADS, theo Nghị quyết số 42/2017/Q 14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg. 

- Rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc (theo Nghị quyết 42/2017/QH14) 

để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra định kỳ hàng Quý (03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 
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01 năm); thời gian thực hiện: trước ngày 07 của tháng kế tiếp với Quý báo cáo 

(07/01, 07/4, 07/7, 07/10/2018). 

- Giao Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự tham mưu trong 

việc tổng hợp xây dựng báo cáo về Tổng cục về kết quả thực hiện Nghị quyết 

42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, kiến 

nghị, giải pháp và hướng đề xuất. Thời gian thực hiện: trước ngày 12 của tháng 

kế tiếp với quý báo cáo (12/01, 12/4, 12/7, 12/10/2018). 

  3.3. Báo cáo định kỳ hàng tháng trong cuộc họp giao ban giữa Cục và 

các Chi cục T ADS. 

Giao Văn phòng Cục thực hiện việc tổng hợp. 

III. TỔ C ỨC T ỰC  IỆN: 

Giao Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự phối hợp với các với 

các phòng chuyên môn của Cục, các tổ chức có liên quan tham mưu cho Cục 

trưởng kiện toàn Tổ công tác; triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng chương 

trình, lịch công tác của Tổ công tác tại các Chi cục. 

Các Cơ quan THADS trong tỉnh (riêng ở Cục giao đồng chí Trần Quốc Lộc 

– Phó Cục trưởng chủ trì) tiếp tục quán triệt để chấp hành viên, công chức đơn 

vị thống nhất về nhận thức, yêu cầu, ý nghĩa chính trị của việc thi hành án dân sự 

có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng góp phần làm giảm nợ xấu. 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Hậu Giang tiếp tục phối hợp với 

Cục THADS tỉnh cử người tham gia Tổ công tác và chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng, ngân hàng trên địa bàn phối hợp với các cơ quan THADS thực hiện các 

nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch này. 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành./.  

 

N         

- Tổng cục THADS; 

- Lãnh đạo Cục THADS; 

- Ngân hàng NN - CNHG; 

- Các tổ chức tín dụng ; 

- Các Phòng thuộc Cục THADS; 

- Các Chi cục THADS trong tỉnh; 

- Các thành viên của Tổ công tác; 

- Lưu VT. 
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