
I
Đáp ứng tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm (ghi rõ căn cứ xác định vụ 

việc đáp ứng tiêu chí)

Khi tổ chức thi hành án dân sự phát sinh vấn đề phức tạp liên quan đến chính sách dân 

tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Các vụ việc thi hành án dân sự mà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Tư pháp,

Lãnh đạo địa phương đã có văn bản chỉ đạo giải quyết

Việc THADS có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có

tình hình huống pháp lý mà pháp luật chưa quy định, quy định cụ thể hoặc pháp luật …

Khi tổ chức cưỡng chế có sự chống đối quyết liệt của đương sự, người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại

địa phương và việc cưỡng chế đã được tạm dừng

Có vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án, đã phát sinh 

hoặc có thể phát sinh hậu quả phức tạp, khó khắc phục

Cần giải quyết các quyền lợi của tập thể người lao động trong trường hợp tổ chức cưỡng

chế đối với người phải thi hành án là các doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến quyền và lợi

ích hợp pháp của người lao động

BA, QĐ của TA hoặc TTTM, Hội đồng xử lý vụ việc canh tranh tuyên không rõ, khó thi

hành, cơ quan THADS hoặc đương sự đã có yêu cầu giải thích nhưng cơ quan có thẩm

quyền chậm trả lời theo quy định tại khoản 2 Điều 179 Luật THADS …

Việc Thi hánh các bản án liên quan đến tội phạm về tham nhũng thuộc diện án trọng 

điểm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hoặc Thành ủy, Tỉnh ủy 

theo dõi, chỉ đạo

Các việc thi hành án dân sự khác mà Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự xét thấy 

cần đưa vào danh sách việc thi hành án dân sự trọng điểm

II Loại án

BA, QĐ Dân sự

BA, QĐ Hình sự

BA, QĐ Hôn nhân gia đình

BA, QĐ Hành chính

BA, QĐ Lao động

QĐ Phá sản

BA, QĐ Kinh doanh thương mại

QĐ của Hội đồng xử lý vụ việc

QĐ của Trọng tài thương mại

III Loại việc thi hành án

Chủ động 



Theo đơn









1 3 4 6 7 8 9 10 11=9-10 12 13 14

Cộng                   4                                    4                      4                   1,125,001                    399,330                          725,671                                                               4 

I  Cục THADS                  -                                     -                       -                                  -                               -                                      -                                                                -   

Không 

II  Các Chi cục THADS 4                  4                                   4                    1,125,001          399,330            725,671                 4                                                              

1  Thành phố                   -                                     -                       -                          -                        -                              -                                                                -   

 Không  

2  Từ Sơn                    1                                    1                      1                          1                      -                               1                                                               1 

1 21/DSST (29/11/2012)
 BA, QĐ Dân 

sự 
 24/THA (02/01/2013)  Theo đơn  Ngô Tạo Kim  Nguyễn Thị Hồng 1                        -                                               1 

 Khi tổ chức cưỡng chế có sự chống đối 

quyết liệt của đương sự, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, ảnh hưởng đến tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương và việc cưỡng chế đã 

được tạm dừng 

 Chờ ý kiến của địa 

phương 

 giao QSD đất 

57,6m2 

3  Quế Võ                    3                                    3                      3            1,125,000             399,330                   725,670                                                               3 

1.1

10/QĐST-DS ngày 

10/4/2014-TAND huyện 

Quế Võ

BA, QĐ Dân 

sự

51/QĐ-CCTHA ngày 

22/5/2014
Theo đơn

Vũ Văn Kính, Đ/c: Kiều 

Lương, Đức Long -QV-

BN

Vũ văn Tuyết và Nguyễn 

Thị Toản, Đ/C: Kiều 

Lương, Đức Long, Quế 

Võ, Bắc Ninh

89,000                                   89,000 

Việc THADS có quan điểm khác nhau 

giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, có tình hình huống pháp lý mà 

pháp luật chưa quy định, quy định cụ thể 

hoặc pháp luật …

Chờ kết quả giải quyết 

của cơ quan có thẩm 

quyền 

1.2

05/QĐST-DS và 

06/QĐST-DS cùng ngày 

16/12/2014- TÀN huyện 

Quế Võ

BA, QĐ Dân 

sự

24,25/QĐ-CCTHA ngày 

16/12/2014
Theo đơn

Nguyễn Thị Liễu và 

Nguyễn Thị Chuyên, 

đ/c: Nghiêm xá, Việt 

hùng, QV, BN

Nguyễn Thị Ngó, 

Nguyễn Thế Kế, Đ/c: 

Thôn Lợ, Việt hùng, 

QV. BN

550,000                               550,000 

Việc THADS có quan điểm khác nhau 

giữa các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, có tình hình huống pháp lý mà 

pháp luật chưa quy định, quy định cụ thể 

hoặc pháp luật …

Chưa thống nhất được ý 

kiến  liên ngành để 

cưỡng chế giao tài sản.

Họ và tên người 

được thi hành án
Số tiền còn phải 

thi hành (1.000 

đồng)

Họ và tên  người 

phải thi hành án

Số Bản án, Quyết 

định 

của Tòa án (Ngày, 

tháng, năm ra 

Bản án, Quyết định 

của Tòa án)

Loại việc thi 

hành án 

(Lựa chọn 

trong danh 

sách chủ 

động hoặc 

theo đơn)

Số TT

Loại án 

(Lựa chọn 

trong danh 

sách DS, 

KT, TM...)

Phương hướng giải 

quyết
Ghi chú

Số Quyết định THA 

(Ngày, tháng, năm 

ra Quyết định THA) Tiêu chí xác định việc thi hành án 

dân sự trọng điểm (Lựa chọn trong 

danh mục)

Số tiền phải thi 

hành (1.000 

đồng)

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH

Số tiền đã thi 

hành (1.000 

đồng)

Kết quả thi hành về tiền: tiền Việt Nam đồng và 

ngoại tệ, các loại chứng chỉ có giá được quy đổi 

ra tiền Việt Nam Đồng 

DANH SÁCH VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRỌNG ĐIỂM  9 tháng năm 2021

(Phê duyệt kèm theo số…../QĐ-TCTHADS ngày…. tháng….năm.... của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)



1.3
02/DSST ngày 29/9/2014- 

TAND H. Quế Võ

BA, QĐ Dân 

sự

12/QĐ-CCTHA ngày 

06/11/2014
Theo đơn

Nguyễn Thị Tín, Đ/c: 

Khu 5- TT. Phố Mới, 

QV- BN

Nguyễn Thị Lại và Trần 

Đức Cử, Đ/c: Xa Loan, 

Bồng Lai- QV-BN

486,000             399,330                                86,670 

Các việc thi hành án dân sự khác mà Thủ 

trưởng cơ quan Thi hành án dân sự xét 

thấy cần đưa vào danh sách việc thi hành 

án dân sự trọng điểm

Đã Tiến hành kê biên 

lại và bán đấu giá TS 

lần 2 nhưng không 

thành. 

4  Tiên du                  -                                     -                       -                          -                        -                              -                                                                -   

Không 

5  Yên phong                  -                                     -                       -                          -                        -                              -                                                                -   

Không 

6 Gia Bình 

Không 

7 Lương Tài

Không 

8 Thuận Thành

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

KT. CỤC TRƯỞNG



Số tiền phải thi 

hành (1.000 

đồng)

Số tiền đã thi 

hành (1.000 

đồng)

Số tiền còn phải 

thi hành (1.000 

đồng)

1 2 3 4

1
Khi tổ chức thi hành án dân sự phát sinh vấn đề phức tạp liên quan 

đến chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước
0 0 0 0

2

Các vụ việc thi hành án dân sự mà Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh

đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo địa phương đã có văn bản chỉ đạo giải

quyết

0 0 0 0

3

Việc THADS có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan nhà nước có

thẩm quyền, có tình hình huống pháp lý mà pháp luật chưa quy định,

quy định cụ thể hoặc pháp luật …

2 639000 0 639000

4

Khi tổ chức cưỡng chế có sự chống đối quyết liệt của đương sự,

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ảnh hưởng đến tình hình an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và việc cưỡng

chế đã được tạm dừng

1 1 0 1

5

Có vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi 

hành án, đã phát sinh hoặc có thể phát sinh hậu quả phức tạp, khó 

khắc phục

0 0 0 0

6

Cần giải quyết các quyền lợi của tập thể người lao động trong trường

hợp tổ chức cưỡng chế đối với người phải thi hành án là các doanh

nghiệp, có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao

động

0 0 0 0

Kết quả thi hành về tiền: tiền Việt Nam đồng và 

ngoại tệ, các loại chứng chỉ có giá được quy đổi ra 

tiền Việt Nam Đồng 

Tổng số

THỐNG KÊ VIỆC THI HÀNH ÁN TRỌNG ĐIỂM

Tổng số 

việc thi 

hành án 

trọng 

điểm

Số TT Tiêu chí



7

BA, QĐ của TA hoặc TTTM, Hội đồng xử lý vụ việc canh tranh

tuyên không rõ, khó thi hành, cơ quan THADS hoặc đương sự đã có

yêu cầu giải thích nhưng cơ quan có thẩm quyền chậm trả lời theo

quy định tại khoản 2 Điều 179 Luật THADS …

0 0 0 0

8

Việc Thi hánh các bản án liên quan đến tội phạm về tham nhũng 

thuộc diện án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống tham nhũng hoặc Thành ủy, Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo

0 0 0 0

9

Các việc thi hành án dân sự khác mà Thủ trưởng cơ quan Thi hành 

án dân sự xét thấy cần đưa vào danh sách việc thi hành án dân sự 

trọng điểm

1 486000 399330 86670

10 Loại án

10.1 BA, QĐ Dân sự 4 1125001 399330 725671

10.2 BA, QĐ Hình sự 0 0 0 0

10.3 BA, QĐ Hôn nhân gia đình 0 0 0 0

10.4 BA, QĐ Hành chính 0 0 0 0

10.5 BA, QĐ Lao động 0 0 0 0

10.6 QĐ Phá sản 0 0 0 0

10.7 BA, QĐ Kinh doanh thương mại 0 0 0 0

10.8 QĐ của Hội đồng xử lý vụ việc 0 0 0 0

10.9 QĐ của Trọng tài thương mại 0 0 0 0

11 Loại việc thi hành án

11.1 Chủ động 0 0 0 0

11.2 Theo đơn 4 1125001 399330 725671
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