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Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 
 

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2021 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng năm 2021  

và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác 06 tháng năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự và đặc 

điểm tình hình của địa phương. Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc 

Ninh đã xây dựng Kế hoạch công tác của Ngành, chỉ đạo các Phòng chuyên môn, 

Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh  báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 

06 tháng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng năm 2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC. 

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của 

Bộ Trƣởng, của Tổng cục trƣởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và 

triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân 

sự.  

1.1. Tình hình quán triệt, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, 

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp trong 

lĩnh vực THADS, Quyết định của Tổng cục trưởng về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 

năm 2021.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện chỉ tiêu về nhiệm 

vụ thi hành án theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. 

Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 

1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2020 giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục 

THADS.Cục Thi hành án dân sự Tỉnh triển khai và ra Quyết định về việc giao chỉ 

tiêu nhiệm vụ thi hành án cho các Phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân 

sự trực thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2021.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 19/4/2012 của Ban 

Thường Vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành 

án dân sự trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án; 

thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn các Chấp hành viên Cục và các 

Chi cục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Quán triệt và chỉ đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án 

dân sự trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ 

Tư pháp liên quan đến công tác thi hành án dân sự (Kết luận của Tổng Cục trưởng 

tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2021 văn bản chỉ đạo triển khai công 
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tác đầu năm, văn bản phát động các đợt cao điểm thi hành án, Kết luận kiểm tra, các 

Thông báo kết luận.…) 

1.2. Tình hình thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn 

thi hành:  

Sau khi Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung ngày 

25/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn 

của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo và hướng dẫn các Chi cục triển khai kịp thời đến cán bộ, Chấp hành 

viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng trên 

các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trên website của Cục. 

 Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự triển khai những nội 

dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự, Nghị 

định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015; Nghị đinh 33/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 của Chính Phủ đối với toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký 

THADS trong Tỉnh. 

1.3. Tình hình, kết quả thực hiện các Kết luận/bút phê/chỉ đạo của Lãnh đạo 

Bộ, Lãnh đạo Tổng cục: 

Ngay khi có các Kết luận/bút phê/chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng 

cục, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn triển khai đến các 

Chi cục và có báo cáo về Tổng cục theo đúng yêu cầu. 

2. Kết quả đạt đƣợc  

        2.1. Kết quả thi hành án dân sự thực hiện theo Nghị quyết số 

96/2019/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 2558/QĐ-BTP của Bộ Tƣ pháp và 

Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục 

THADS. 

a) Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 03 tháng năm 2021 (từ ngày 

01/10/2020 đến ngày 31/3/2021) 

- Về việc: Tổng số bản án quyết định đã nhận là 2.880 bản án, quyết định; Tổng 

số việc giải quyết là 6.189 việc, trong đó: Cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sang sổ 

theo dõi riêng) 2.170 việc, mới thụ lý 4.019 việc tăng 239 việc (tăng 6,32% so với 

cùng kỳ năm 2020). 

Sau khi trừ đi số ủy thác thi hành án 164 việc; Số thu hồi, hủy Quyết định thi 

hành án 02 việc; Tổng số việc phải thi hành là 6.023 việc; Số việc có điều kiện thi 

hành là 5.069 việc, chiếm 84,16% trong số tổng phải thi hành; Số việc chưa có điều 

kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 887 việc, chiếm 17,49% 

trong tổng số phải thi hành. 
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Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 3.063 việc, giảm 55 việc 

(giảm 1,76%) so với cùng kỳ 2020, đạt tỷ lệ 60,43% (giảm 4,81%) so với cùng kỳ 

năm 2020, còn thiếu 21,57% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. 

Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành đã đưa ra chuyển sổ theo dõi riêng là  

872 việc. 

- Số việc chuyển kỳ sau 2.960 việc (chưa gồm số chuyển sổ theo dõi riêng), 

tăng 700 việc (30,97%)  so với cùng kỳ năm 2020. 

- Về tiền: Tổng số tiền giải quyết là 1.939.235.596.000 đồng, trong đó: Cũ 

chuyển sang (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 1.356.763.435.000 đồng, số 

thụ lý mới là 582.472.161.000 đồng, giảm 125.364.648.000 đồng (giảm 17,71%) so 

với cùng kỳ năm 2020; 

Sau khi trừ đi số ủy thác là 23.301.387.000 đồng; Số thu hồi, hủy Quyết định 

thi hành án là 1.237.498.000 đồng; Tổng số phải thi hành là 1.914.696.711.000đồng; 

trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.115.008.220.000đồng, chiếm 58,23% trong 

tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 

479.755.753.000 đồng, chiếm 25,05% trong tổng số phải thi hành; 

Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 269.857.193.000đồng, 

tăng 171.746.287.000 đồng (tăng 175%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỉ lệ 24,20% 

(tăng 13,08%) so với cùng kỳ năm 2020, còn thiếu 15,90% so với chỉ tiêu của Tổng 

cục giao. 

- Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 

345.566.865.000 đồng. 

- Số tiền chuyển kỳ sau (chưa gồm cả số chuyển sổ theo dõi riêng) 

1.644.839.518.000 đồng, tăng 195.593.029.000đ (tăng 13,49%) so với cùng kỳ năm 

2020. 

- Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án: Việc xác minh được tiến hành 

thường xuyên, theo định kỳ và danh sách án không điều kiện và kết quả được đăng 

tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện 

tử của Cục. 

- Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải 

thi hành loại này là 4.843 việc, tương ứng với số tiền là 137.488.341.000 đồng (chiếm 

78,25% về việc và 7,08% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). So với cùng 

kỳ năm 2020, tăng 425 việc (9,61%), tăng 1.074.956.000đ. Kết quả: Trong số việc loại 

này, đã thi hành được 2.839 việc thu được số tiền là 37.556.909.000 đồng, đạt tỷ lệ 

69,96% về việc và 48,83% về tiền.  So với cùng kỳ năm 2020, giảm 116 việc (3,92%), 

tăng 9.328.448.000đồng (33,04%) (Phụ lục 3). 

- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Số 

việc phải thi hành loại này là 313 việc, tương ứng với số tiền là 1.098.358.016.000đồng 

(chiếm 5,05% về việc và 56,63% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết 
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quả: Trong số việc loại này, đã thi hành được 15 việc thu được số tiền là 

64.890.562.000 đồng, đạt tỷ lệ 5,47% về việc và 10,74% về tiền. So với cùng kỳ năm 

2020, tăng 02 việc (15,38%), tăng 12.046.830.000 đồng (22,79%). (Phụ lục án 

TDNH.) 

- Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham 

nhũng, kinh tế: Tổng số phải thi hành 27 việc, với số tiền 26.988.091.000 đồng. Số 

có điều kiện là 18việc, với số tiền 5.130.805.000đồng. Đã thi hành xong 08 việc, với 

số tiền là 1.309.212.000đồng. Số chưa có điều kiện thi hành 08 việc, với số tiền 

2.496.586.000 đồng; Số hoãn 01 việc, với số tiền: 19.340.500.000đ (Biểu số 01/TK-

THA và biểu số 02/TK-THA của Thông tư thống kê số 06/2019/TT-BTP). 

- Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án: Các cơ quan Thi hành án dân sự đã 

phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án 

nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 0 việc, tương ứng với số tiền 

21.170.000đồng.  

- Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm 

nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an: Trong  06 tháng năm 2021, tổng số việc, tiền 

phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại 

tạm giam là 1.286 việc, tương ứng với  194.129.989.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 

509 việc, thu được số tiền là 7.824.038.000 đồng, đạt tỷ lệ 39,58% về việc và 4,03% về 

tiền. (Phụ lục đính kèm).  

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-

BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 và Quy chế phối hợp số 911/QCLN-TCTHADS-

TCTHAHS ngày 26/11/2015. Sự phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong tỉnh 

chặt chẽ. Riêng khối nội chính gồm Công an - Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án án 

nhân dân - Thi hành án dân sự có quy chế phối hợp liên ngành, nên việc thực hiện 

theo quy chế đã đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 

31/3/2021, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp 

cưỡng chế thi hành án đối với 75 trường hợp, do có 03 trường hợp đương sự tự 

nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 72 trường hợp, 

trong đó có 24 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành; số việc cưỡng chế 

thành công: 36 việc, số việc cưỡng chế chưa thành công: 01 việc (Phụ lục 7).  

- Về kết quả bán đấu giá thành: 

Tổng số việc bán đấu giá thành là 23việc, tương ứng với 35.981.061.000 

đồng, so với năm 2020, tăng 01 việc, giảm 17.079.606.000đ; trong đó kỳ trước 

chuyển sang là 22 việc tương ứng 35.279.319.000 đồng. Đã giao tài sản cho người 

mua trúng đấu giá: 14 việc, tương ứng 20.508.827.000đồng, chiếm 60,86% về việc, 

56,99% về tiền so với năm 2020 tăng 02 việc, giảm 7.099.811.000đồng. Chưa giao 

tài sản: 08việc, tương ứng 14.456.234.000đồng, chiếm 34,78% về việc, 40,17 % về 

tiền.  
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Nguyên nhân là do đương sự đang khiếu nại, mới bán đấu giá thành hoặc vì lý 

do khác. 

+ Hủy kết quả bán đấu giá: 01việc, tương ứng 1.016.000.000đồng, chiếm 

4,34% về việc, 2,82% về tiền. so với năm 2020 (Phụ lục đính kèm).  

- Kết quả đấu giá chưa thành: 

Tổng số việc bán đấu giá chưa thành là 58 việc, tương ứng 126.073.618.000 

đồng so với năm 2020 tăng 26 việc, tương ứng với số tiền 89.860.620.000đồng. 

Trong đó, kỳ trước chuyển sang 55 việc tương ứng 113.418.609.000 đồng; Thụ lý 

mới 03việc, tương ứng 12.655.009đồng. Số lượng bán đấu giá trên 10 lần là 01 việc, 

chiếm 1,72%; dưới 02 lần là 11 việc chiếm 18,96%. (Phụ lục đính kèm). 

- Về kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án.  

+ Tổng số việc đã ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án 08  

việc tương ứng với số tiền: 1.294.472.000đồng. 

+ Số đương sự tự nguyện thi hành án 05 việc, tương ứng với số tiền 

1.235.623.000.000đồng 

+ Số việc áp dung biện pháp bảo đảm không thành công 0việc, tương ứng với 

số tiền 0đ 

- Về kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án.  

Tài sản đảm bảo để thi hành án tập trung chủ yếu là các việc thi hành án cho 

tổ chức tín dụng Ngân hàng.  

Thuận lợi: Có sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng trong quá trình kiểm kê, 

kê biên tài sản; tài sản bảo đảm thi hành án đã được thể hiện rõ trong hợp đồng thế 

chấp vay vốn của Ngân hàng... 

Khó khăn: Giá trị phải thi hành án lớn, nhiều tài sản trong quá trình Ngân 

hàng thẩm định giá trị thực tế thấp hơn nhiều so với giá trị hợp đồng vay vốn; nhiều 

tài sản bảo đảm thi hành án là máy móc, dây chuyền sản suất, khó trong việc xử lý 

bán tài sản...   

- Phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thi hành các vụ án trọng điểm:  

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 04 vụ án trọng điểm, đây đều là những vụ 

việc có tính chất phức tạp, có sự chống đối quyết liệt của người phải thi hành án, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khi tổ chức cưỡng chế giao tài sản (01 vụ 

của Chi cục THADS thị xã Từ Sơn) hoặc chưa có sự thống nhất quan điểm giải 

quyết vụ việc giữa các cơ quan hữu quan, có vi phạm trong việc quá trình tổ chức 

thi hành án.(03 vụ của Chi cục THADS huyện Quế Võ). 

- Đánh giá tình hình và chỉ rõ nguyên nhân án tồn đọng, nhất là đối với lượng 

án tồn đọng kéo dài.  
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   + Số việc chuyển kỳ sau 2.960 việc (chưa gồm số chuyển sổ theo dõi riêng), 

tăng 700 việc (30,97%)  so với cùng kỳ năm 2020. 

 + Số tiền chuyển kỳ sau (chưa gồm cả số chuyển sổ theo dõi riêng) 

1.644.839.518.000 đồng, tăng 195.593.029.000đ (tăng 13,49%) so với cùng kỳ năm 

2020. 

Nguyên nhân: Nhiều vụ việc thi hành án có điều kiện, số tiền phải thi hành án 

lớn nhưng tòa án đang thụ lý giải quyết tranh chấp về tài sản nên việc thi hành án 

phải dừng để đợi kết quả xét xử của Tòa  hoặc đang trong quá trình xử lý tài sản, đã 

giảm giá nhiều lần, người được thi hành án không có nhu cầu nhận tài sản để trừ vào 

tiền được thi hành án, do vậy vẫn phải tiếp tục hạ giá, xử lý theo quy định; vụ việc 

thi hành trách nhiệm dân sự trong hình sự việc đôn đốc, xử lý tài sản đối với người 

phải thi hành án chưa có hiệu quả. 

b) Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác như. Chỉ tiêu về “Ra quyết định 

thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu 

lực theo đúng quy định của pháp luật”; chỉ tiêu về “bảo đảm chính xác, đúng pháp 

luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều 

kiện thi hành”; chỉ tiêu “Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt 

động thi hành án”. 

2.2.  Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Công tác tiếp công dân: Công tác tiếp công dân luôn được lãnh đạo Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Cục và các Chi cục Thi 

hành án dân sự trực thuộc đều bối trí 01 phòng tiếp công dân, ban hành nội quy, quy 

chế tiếp công dân, bố trí cán bộ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ thường trực tiếp công dân; xây dựng lịch trực tiếp công dân vào 01 ngày cố định 

hàng tuần của lãnh đạo Cục, chi cục. Trong 06 tháng đầu năm 2021, các cơ quan thi 

hành án trong toàn tỉnh đã tiếp tổng số 65 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, 

gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự  (trong đó: Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh tiếp 22 lượt; Các Chi cục THADS huyện tiếp 43 lượt). 

 - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: Được thực hiện 

nghiêm túc, việc tiếp nhận, phân loại chính xác và giải quyết kịp thời, đúng pháp 

luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân. Xác minh, đối thoại trực tiếp 

với công dân nhằm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh ngay 

từ cơ sở, không để tình trạng giải quyết khiếu nại kéo dài, trở nên phức tạp, khiếu 

kiện đông người và giải quyết hài hòa, thỏa đáng các yêu cầu của tổ chức, cá nhân 

theo quy định pháp luật để đảm bảo tốt cho việc tổ chức thi hành án dân sự. Trong 

05 tháng năm 2021, đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào 

khiếu nại, tố cáo việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án hoặc 

khiếu nại chậm tổ chức thi hành án. Kết quả cụ thể: 

- Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận trên địa bàn là 157 đơn = 73 

việc ( trong đó 98 đơn thư khiếu nại = 46 việc,  59 đơn thư tố cáo = 27 việc). 
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-  Số việc thuộc thẩm quyền là 50 việc ( Khiếu nại 33 việc; tố cáo 17 việc). 

Trong đó: 

+ Thẩm quyền giải quyết của Cục là: 20 việc (Khiếu nại 14 việc, tố cáo 06 

việc). 

+ Thẩm quyền của các Chi cục là 30 việc (Khiếu nại 19 việc, tố cáo 11 việc). 

   - Kết quả đã giải quyết  xong: 46 việc ( Khiếu nại 31 việc; tố cáo 15 việc). Còn 

04 việc đang xem xét giải quyết theo quy định. 

   - Số việc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 23 việc ( khiếu nại 13 việc; 

tố cáo 10 việc)  

2.3. Công tác tổ chức, cán bộ 

Tổng số biên chế toàn tỉnh được giao 89 biên chế. Trong đó, số biên chế được 

giao của Cục là 22 biên chế, các Chi cục là 67 biên chế. Số biên chế hiện có tính đến 

thời điểm 31/3/2021 là 86 biên chế, thiếu 03 biên chế so với chỉ tiêu được giao; Số 

hợp đồng theo Nghị định 68 là 17. Nhìn chung, đội ngũ công chức, người lao động 

các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh được đào tạo cơ bản, đáp ứng  yêu 

cầu về năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững 

vàng, đạo đức tốt, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và cấp huyện 

cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch đối với công chức luôn được 

quan tâm, chú trọng. Cụ thể 06 tháng đầu năm Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã bổ 

nhiệm 01 Phó cục trưởng, 02 Chi cục trưởng, cử 12 công chức đi học lớp đào tạo, 

bồi dưỡng cấp phòng, 01 công chức đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị, 02 công 

chức đi học lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký Thi hành án, cử 03 công chức tham dự kỳ 

thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên trung cấp và Thẩm tra viên chính.  

Các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động tại đơn vị, như 

nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên nghề, nâng lương 

trước thời hạn.... luôn được Cục THADS tỉnh quan tâm, thực hiện đầy đủ. 

Triển khai thực hiện xong việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu 

nhập lần đầu đối với cán bộ, công chức theo Công văn số 387/QĐ-CTHADS ngày 25 

tháng 3 năm 2021 đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình công khai minh bạch 

theo quy định. 

Bên cạnh đó công tác thi đua, khen thưởng cũng luôn được Cục THADS tỉnh 

triển khai kịp thời đảm bảo quyền lợi và khích lệ sự phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của cá nhân và tập thể như triển khai việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen 

thưởng năm 2021, Triển khai, trình xét khen thưởng cấp Nhà nước, phát động các 

phòng trào thi đua và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền 
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thống THADS theo Công văn số 261/CTHADS-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2021, 

Kế hoạch số 109/KH-CTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2021) và Công văn số 

256/CTHADS-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2021. 

2.4. Công tác hƣớng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra  

2.4.1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ 

Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân 

sự trực thuộc được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thi hành án dân 

sự, đảm bảo sự thống nhất chung trong việc giải quyết thi hành án theo đúng quy 

định pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt việc hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ theo đúng 

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ Hệ thống THADS (kèm theo Quyết 

định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 03/12/2014); Quy trình tổ chức thi hành án (kèm 

theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017). 

Các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục như: Các quy trình 

lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử 

thông tin người phải thi hành án; theo dõi thi hành án hành chính đối với các bản án, 

quyết định của Tòa án về vụ án hành chính,...đều được triển khai tới từng đơn vị 

trực thuộc. 

Các vụ việc phức tạp, khó khăn vướng mắc, nhất là các vụ việc kê biên, bán 

đấu giá tài sản, Cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện đều trực tiếp xin ý kiến chỉ 

đạo và được Cục Thi hành án dân sự tỉnh giải đáp, hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ kịp 

thời đạt hiệu quả tốt.  

2.4.2. Công tác kiểm tra 

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 

3925/TCTHADS-NV1 ngày 17/11/2020 về việc kiểm tra công tác thi hành án dân 

sự. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng, ban hành quyết định, kế 

hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra trực tiếp 08/08 đơn vị Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.  

Ngày 24/02/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết 

định số 325/QĐ-CTHADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án 

dân sự năm 2021. 

2.5. Công tác thi hành án hành chính 

Tính đến hết ngày 31/3/2021, Bắc Ninh không có vụ việc nào phải đôn đốc 

thi hành án hành chính.  

2.6. Công tác bồi thƣờng Nhà nƣớc và bảo đảm tài chính 

- Về công tác bồi thường Nhà nước trong thi hành án dân sự: Tính đến ngày 

31/3/2021, số việc liên quan đến bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án 

dân sự trên địa bàn là 0 việc, với số tiền 0 đồng (số cũ chuyển sang là 01 việc với số 

tiền 0 đồng; số thụ lý mới là 0 việc với số tiền 0 đồng). (Phụ lục 11). 
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- Về công tác bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS: Tính đến ngày 

31/3/2021, Bắc Ninh không có vụ việc nào nên không có hồ sơ nào phải lập đề nghị 

cấp kinh phí. 

2.7. Kinh phí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện làm việc 

  - Công tác quản lý kinh phí, tài sản, ngân sách năm 2021: 

  Đơn vị đã triển khai và thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Quyết định số 

1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy 

định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu 

tư xây dựng. Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TCTHADS ngày 28 tháng 12 năm 

2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2021, Cục Thi hành án tỉnh đã thực hiện phân bổ dự 

toán cho Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc theo đúng định mức của 

Tổng cục Thi hành án dân sự và thực hiện công khai dự toán ngân sách trong toàn 

tỉnh theo đúng nội dung và hình thức theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC.  

  Căn cứ định mức kinh phí được giao và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài 

chính của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị đã tiến hành xây dựng Quy chế chi 

tiêu nội bộ và Quy chế sử dụng tài sản công để quản lý và sử dụng nguồn kinh phí 

và tài sản được cấp vào đúng mục đích và có hiệu quả. 

  Ngay từ đầu năm căn cứ vào nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao đơn 

vị bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn để xây dựng kế hoạch thực hiện dự toán ngân 

sách năm 2021 trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả. 

  - Việc quản lý sử dụng phí thi hành án dân sự: 

  Đơn vị sử dụng nguồn phí thi hành án được trích để lại theo đúng quy định tại 

Thông tư số 216/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. 

  - Thực hiện xong công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2020 đối với Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo thẩm quyền. 

 - Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác 

 + Về trụ sở làm việc: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh và 08 Chi cục 

Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc được Ủy ban tỉnh cấp đất và đã được Bộ 

Tư pháp đầu tư cho xây dựng trụ sở làm việc, các trụ sở làm việc đều được sử dụng 

đúng mục đích. Tuy nhiên trụ sở làm việc được xây dựng theo thiết kế mẫu của Bộ 

Tư pháp vốn đầu tư thấp trong quá trình sử dụng còn nhiều bất cập do số lượng 

biên chế tăng lên qua các năm. Qua thời gian sử dụng xuống cấp, hư hỏng, theo 

niên hạn quy định các trụ sở được cấp kinh phí bảo trì thay thế sửa chữa khắc phục 
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chứ không mở rộng cải tạo. Riêng trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

đã được Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đầu tư cải tạo mở rộng.  

+ Kho vật chứng: Toàn tỉnh có 06/09 đơn vị được đầu tư xây dựng kho bảo 

quản vật chứng, còn 03 đơn vị (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Lương Tài) chưa được đầu tư xây dựng kho vật chứng, do đó đơn vị phải đi thuê 

kho để bảo quản vật chứng (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du); 03 đơn vị 

chưa có nhà bảo vệ riêng đó là: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Du, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài. 

+ Về trang thiết bị, phương tiện làm việc: Các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh 

Bắc Ninh hiện tại đã được trang bị 05 xe ô tô. Cục THADS tỉnh 04 xe, trong đó xe 

ô tô bán tải một cầu Ford Ranger (cấp năm 2011), xe ô tô phục vụ công tác chung 

02 xe: Xe Toyota ZACESURF 07 chỗ (mua năm 2005), một chiếc xe Toyota Altis 

05 chỗ mua năm 2013; 01 xe ô tô 16 chỗ (mua năm 2018 từ nguồn ngân sách địa 

phương hỗ trợ) Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh 01 chiếc xe bán tải 

một cầu Misubishi (cấp năm 2013). Xe ô tô được sử dụng đúng mục đích, giao 

trách nhiệm cụ thể cho văn phòng quản lý. Đến nay đảm bảo tuyệt đối an toàn khi 

vận hành, không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông trong thực thi 

nhiệm vụ. Riêng về xe Toyota ZACESURF 07 chỗ (mua năm 2005) đã hư hỏng hết 

giá trị sử dụng không đảm bảo cho việc lưu thông nên đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị 

thanh lý ra Tổng Cục THADS. 

Đối với trang thiết bị làm việc khác như máy vi tính, máy photocopy, máy in, 

kệ giá tài liệu,… hàng năm được Tổng cục Thi hành án dân sự cấp kinh phí mua 

sắm theo đề án đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ chuyên môn của Ngành. 

2.8. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự 

- Công tác thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND các cấp trong việc đôn đốc kiểm 

tra, chỉ đạo các Ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Thi hành án dân sự hoàn thành nhiệm vụ được 

giao.  

- Tiếp tục phối hợp tốt với các trại giam, trại tạm giam trong việc thi hành án 

dân sự đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, 

trại tạm giam; Tiếp tục phối hợp xử lý các khoản tiền thi hành án do phạm nhân nộp 

trại các trại giam, trả lại tiền và tài sản cho người được thi hành án là phạm nhân,... 

- Công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp số 01/2016/QCLN/CTHADS-

VKS-TA-CA ngày 11/3/2016 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Công an, Tòa 

án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác thi hành án dân sự ngày 

càng được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả tích cực, nhất là trong việc 

cưỡng chế thi hành án; rà soát án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành; nên các 

vụ việc phức tạp, có vướng mắc được xem xét giải quyết kịp thời, những vụ việc 
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phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án về cơ bản đều đạt được kết quả và 

mang tính giáo dục cao.  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 

theo Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước tỉnh 

Bắc Ninh; Tổ xử lý nợ xấu của Cục đã được kiện toàn và xây dựng Kế hoạch công 

tác, rà soát lại các vụ việc thi hành án của từng tổ chức tín dụng Ngân hàng còn phải 

thi hành, đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian  

2.9. Một số mặt công tác khác 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS: Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đã thực 

hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ; các cơ quan thi hành án dân sự đã tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo, xin ý kiến chỉ 

đạo đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp; phân công nhiệm vụ đối với 

các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, 

đảm bảo giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương.  

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ dân chủ cơ sở và công tác phòng chống 

tham nhũng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt 

động. Đây là cơ sở đảm bảo cho hoạt động của đơn vị được nề nếp, khoa học và 

công khai, minh bạch. Hoạt động của đơn vị không để xảy ra hiện tượng tham 

nhũng, tiêu cực. Đã ban hành đầy đủ các quy chế: Quy chế dân chủ, quy chế làm 

việc, quy chế quản lý tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tiếp công dân và quy 

chế khác bảo đảm công khai, minh bạch trong sử dụng kinh phí, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức... Công tác phòng, 

chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện. Đơn vị thường 

xuyên quán triệt các văn bản, quy định về phòng, chống tham nhũng đến công chức; 

thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. 

3. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc và nguyên nhân 

3.1. Tồn tại, hạn chế: 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự, hành chính 03 

tháng năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả 

chung của toàn Ngành như: 

- Trong công tác tổ chức cán bộ: Thực trạng đội ngũ cán bộ nói chung và đội 

ngũ cán bộ Thi hành án dân sự nói riêng có một bộ phận cán bộ thiếu tu dưỡng rèn 

luyện, tùy tiện trong áp dụng trình tự, thủ tục thi hành án. Công tác luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí công tác ở một số các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc còn 

thực hiện chưa nghiêm. 

- Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền 

đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc có điều kiện thi 

hành nhưng chậm được thi hành dứt điểm. Việc thi hành các vụ việc liên quan đến 

tín dụng Ngân hàng hiệu quả chưa cao.  
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3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Về chủ quan: 

+ Công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác mới 

thực hiện ở một số vị trí, chưa trở thành nền nếp thường xuyên hàng năm; tâm lý của 

một bộ phận cán bộ chỉ muốn ổn định.... không chịu nỗ lực học tập, phấn đấu nâng 

cao trình độ và hiệu quả công tác. 

+ Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số cơ quan, 

đơn vị chưa thực sự quyết liệt, nhất là việc bám sát, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu 

nhiệm vụ và các vụ việc trọng điểm, phức tạp. 

+ Một số cán bộ, Chấp hành viên còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm, kỹ 

năng làm việc, ý thức trách nhiệm và có biểu hiện ngại va chạm trong công tác. Sự 

chủ động, tích cực trong công việc của một bộ phận công chức còn chưa đáp ứng 

yêu cầu. 

+ Nhận thức của một số Chấp hành viên trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới còn chưa đầy đủ, tuỳ tiện trong áp dụng trình tự, thủ tục về THADS nên dẫn 

đến sai sót, vi phạm, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo làm cho việc thi hành án bị 

kéo dài. 

+ Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ở một số cơ quan, đơn vị liên 

quan như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân,... còn chưa chặt chẽ, chưa chủ 

động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban chỉ 

đạo thi hành án dân sự nên hiệu quả công tác chưa cao.  

- Về khách quan: 

+ Việc lựa chọn công chức luân chuyển, điều động, biệt phái cần đảm bảo tính 

khách quan, toàn diện và điểu kiện, khả năng của cán bộ vì: Thi hành án dân sự là 

hoạt động đặc thù, bên cạnh trình độ chuyên môn cần am hiểu thực tiễn của từng địa 

phương, công chức cần có thời gian tiếp cận địa bàn mới, điều kiện hoàn cảnh gia 

đình của cán bộ công chức cần phù hợp.  

+ Chỉ tiêu giao cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cả về việc và 

tiền đều cao, chưa phù hợp với điều kiện hiện tại của xã hội.  

+ Lượng việc và tiền phải thi hành án so với năm trước đều tăng nhiều, nhiều 

vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, trong đó các vụ 

án liên quan đến tín dụng ngân hàng. Trong khi đó biên chế đơn vị đang thiếu 06 

biên chế theo phân bổ nhưng đến nay chưa được bổ sung.  

+ Nhiều vụ việc có điều kiện thi hành có số tiền phải thi hành án lớn nhưng 

vẫn đang trong quá trình xử lý tài sản đã giảm giá nhiều lần, người được thi hành án 

không có nhu cầu nhận tài sản để trừ vào tiền được thi hành án, do vậy vẫn phải tiếp 

tục hạ giá, xử lý theo quy định. 

+ Một số vụ việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng hiện trạng tài sản bảo đảm 

không đúng với bản án, quyết định đã tuyên. Tài sản là quyền sử dụng đất cấp cho hộ 
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gia đình nhưng khi thực hiện thế chấp không có ý kiến của tất cả các thành viên trong 

hộ gia đình. Tài sản của doanh nghiệp là các hạng mục trong một công trình nhưng thế 

chấp cho nhiều tổ chức tín dụng, ngân hàng. 

+ Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, phần 

lớn các đương sự có biểu hiện chống đối, luôn tìm mọi cách để tránh né, trì hoãn, 

kéo dài thời gian, không tự nguyện thi hành án.  

+ Nhiều vụ việc khi cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản, người phải thi hành án 

liên tục khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu dừng xử lý, 

hoãn thi hành án để giải quyết khiếu nại theo quy định. Trong đó có nhiều vụ việc 

mục đích của việc khiếu nại là nhằm kéo dài thời gian thi hành án. 

+ Về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ở một số đơn vị còn thiếu 

đồng bộ nên hiệu quả chưa cao.  

+ Một số cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức chưa 

nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, 

chưa phân biệt rõ giữa chuyển đổi vị trí công tác theo quy định với việc luân 

chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ theo quy hoạch.  

Ngoài ra, Thi hành án dân sự là hoạt động đặc thù, bên cạnh trình độ chuyên 

môn cần am hiểu thực tiễn của từng địa phương, công chức cần có thời gian tiếp cận 

địa bàn mới, bên cạnh đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, vị trí địa lý của công 

chức; Vì vậy, việc lựa chọn công chức luân chuyển, điều động, biệt phái phải đảm bảo 

tính khánh quan, toàn diện và khả năng của cán bộ; Chính sách luân chuyển, điều 

động, biệt phái còn hạn chế, việc đi lại của công chức còn gặp khó khăn.... 

Đánh giá chung: Trong 06 tháng năm 2021 công tác thi hành án dân sự của 

tỉnh Bắc Ninh có những chuyển biến tích cực, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành 

của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc có nhiều tiến 

bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt và tăng cường; ý thức trách nhiệm 

và nề nếp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án ngày 

càng tốt hơn, góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao; 

công tác tổ chức cán bộ ngày càng hoàn thiện; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, 

công tác báo cáo thống kê, tổng hợp, kế toán đi vào nề nếp. Song do tình hình dịch 

bệnh covid - 19 nên kết quả thi hành án dân sự cũng có những ảnh hưởng nhất định, 

tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 60,43%, còn thiếu 21,57% so với chỉ tiêu của Tổng 

cục giao. Về tiền đạt 24,20%, còn thiếu 15,90% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. 

Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2021. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP 

CHỦ YẾU 06 THÁNG NĂM 2021 

1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng năm 2021 

  - Tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh, thực hiện kỷ luật, kỷ cương công tác đối 

với các đơn vị và cán bộ, công chức trong Ngành.  
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  - Phát huy kết quả công tác đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục tập trung chỉ 

đạo sát sao và có những giải pháp quyết liệt trong tổ chức thi hành án đối với các vụ 

việc có điều kiện thi hành; tổ chức thực hiện việc phân loại việc có điều kiện, việc 

chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, thực chất, kiên quyết không để xảy ra 

tình trạng việc có điều kiện chuyển sang việc không có điều kiện thi hành; Những vụ 

việc không có điều kiện thi hành án đủ điều kiện xét miễn, giảm tiền thi hành án lập 

hồ sơ đề nghị Toà án xem xét ra quyết định miễn, giảm kịp thời; hướng dẫn, chỉ đạo 

nghiệp vụ  kịp thời đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo quy định. 

Phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, nhất là các ngành trong khối nội 

chính; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo Thi 

hành án dân sự để chủ động tháo gỡ khó khăn trong việc thi hành án. Phấn đấu đạt 

và vượt chỉ tiêu được giao năm 2021.  

  - Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 

thi hành án dân sự; chỉ đạo các Chi cục giải quyết dứt điểm, đúng quy định các đơn 

thư khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp. 

  - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và đoàn thể điạ phương trong 

công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là các cơ quan trong khối nội chính và UBND 

cấp xã. 

  - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 

06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp về thống kê thi hành án dân sự 

và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

 - Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức theo quy định. 

 2. Giải pháp chủ yếu 

 - Thực hiện việc ra Quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định 

về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao công tác xác 

minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại việc thi hành án chính xác, đúng 

pháp luật; tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành án,  không 

để tình trạng có biểu hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự; Rà 

soát những vụ việc không có điều kiện thi hành án nhưng đủ điều kiện xét miễn, 

giảm thi hành án theo điều 61 Luật Thi hành án để lập hồ sơ xét miễn, giảm tiền thi 

hành án theo quy định; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

 - Thực hiện tốt công tác Quy hoạch cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi 

vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; làm căn cứ để 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo 

về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực 

tiễn tốt. 

 - Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch, kể cả 

đào tạo lại để đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tránh tình 

trạng khi chuẩn bị phương án nhân sự để bổ nhiệm, cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn về 

trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức thực tiễn 
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theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tuyển chọn cán bộ có triển vọng, đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình đào tạo của Bộ Tư 

pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của tỉnh như: đào tạo cao cấp, cử nhân chính 

trị, sau đại học….; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo chức danh, nhất là cán 

bộ các Phòng chuyên môn, các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. 

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức. Có giải pháp phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo 

động lực kích thích sự phấn đấu vươn lên, thu hút người có tài vào công tác trong 

các cơ quan của hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ 

        -  Cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị trực thuộc cần chỉ đánh giá, rút kinh nghiệm về 

những ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó đề ra biện pháp thực hiện 

tốt hơn trong thời gian tiếp theo; chú ý phát hiện nhân tố điển hình, có cách làm 

mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời biểu dương, khen thưởng và 

nhân rộng; đồng thời có biện pháp xử lý, khắc phục hạn chế ở những địa phương, 

đơn vị thực hiện chưa tốt. 

 - Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh 

nghiệm, biểu dương khen thưởng về mọi mặt đối với các phòng chuyên môn, các 

đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Kịp thời ngăn chặn những biểu hiện 

sai phạm trong nhiệm vụ chuyên môn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, 

đạo đức là lối sống.  

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Hiện nay nhu cầu đào tạo cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc 

Ninh còn rất lớn, do đó, đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm cấp kinh phí 

đào tạo để đáp ứng yêu cầu trên và bổ sung thêm kinh phí nhằm tạo điều kiện cho 

cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng yên tâm học tập, công tác (như 

thanh toán tiền tàu xe, tài liệu, học phí)...  

  - Đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan có thẩm 

quyền nghiên cứu lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về chế độ chính sách 

đối với cán bộ công chức khác trong Ngành (chưa thuộc đối tượng được hưởng 

thâm niên) để đảm bảo quyền lợi chung và động viên cán bộ công chức yêu nghề, 

gắn bó với Ngành. 

- Đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các cấp 

các ngành tăng cường phối hợp với cơ quan thi hành án tiếp tục tuyên tuyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về thi hành án, tuyên truyền Chỉ thị 19/CT-TU ngày 

19/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sự phối 

hợp hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự, nhất là trong việc cưỡng chế thi 

hành án. 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng 

được dự báo còn rất nhiều khó khăn, thách thức do suy thoái kinh tế thế giới tác 



16 

 

động. Số lượng vụ việc thụ lý năm 2021 dự báo còn tăng cao; Các vụ việc dân sự 

tiếp tục gia tăng, đặc biệt là loại việc tranh chấp các Hợp đồng tín dụng với số tiền 

và trị giá tài sản lớn, việc xử lý tài thế chấp rất khó khăn, tính chất vụ việc phức tạp, 

trong khi đó đội ngũ cán bộ, công chức cũng như các chức danh tư pháp của các cơ 

quan thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu phải bổ sung thêm để để đáp ứng với 

khối lượng việc ngày càng tăng.  

   Trên đây là báo cáo công tác thi hành án dân sự 06 tháng năm 2021 và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng năm 2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc 

Ninh./. 
Nơi nhận: 

- Tổng cục THADS (để b/c); 

- Ban nội chính Tỉnh ủy (để b/c); 

- Ban pháp chế HĐND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng chuyên môn; 

- Các Chi cục THADS trực thuộc tỉnh; 

- Lưu VP. 

KT.CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 
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So với cùng kỳ năm 2020, tăng 51 việc (40,47%), tương ứng với số tiền 

462.867.000 đồng (73,66%). Kết quả: Đã thực hiện miễn, giảm được 177 việc với 

số tiền 1.091.227.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 51 việc (40,47%), 

tương ứng với số tiền 462.867.000 đồng (73,66%) (Phụ lục 6). 
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