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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành án dân sự  tháng 08; nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu tháng 09 của Cục THADS tỉnh Hà Nam 

 

I. KẾT QUẢ chủ yếu về công tác THADS, hành chính 

1. Công tác thi hành án dân sự 

1.1. Kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền (từ ngày 01/10/2019 

đến 31/5/2021) 

  a. Về việc, tổng số thụ lý là 2.606 việc, tăng 79 việc so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó, số cũ chuyển sang là 811 việc, số thụ lý mới là 1.795 việc, tăng 

307 việc so với cùng kỳ năm 2020. Số việc ủy thác: 19 việc. Tổng số việc phải 

thi hành là: 2.587 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 2.204 việc (chiếm 

tỷ lệ 85,2%), tăng 300 việc so với cùng kỳ năm 2020; số chưa có điều kiện thi 

hành là: 376 việc (chiếm tỷ lệ 14,5%), giảm 232 việc so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.395 việc, đạt tỷ lệ 

62.29%,  tăng 106 việc so với cùng kỳ năm 2020. Số việc chuyển kỳ sau 1.192 

việc, giảm 94 việc so với cùng kỳ năm 2020 (Phụ lục I). 

b. Về tiền, tổng số thụ lý là: 1.030.377.711.000 đồng, tăng 167.827.447.000 

đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, số cũ chuyển sang là: 797.331.477.000 

đồng, số thụ lý mới là: 233.046.234.000 đồng, giảm: 485.686.296.000 đồng so 

với cùng kỳ năm 2020. Số tiền ủy thác: 2.316.076.000 đồng. Tổng số tiền phải 

thi hành là: 1.028.061.635.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 

931.057.225.000 đồng (chiếm tỷ lệ 90,6%), tăng 136.763.741.000 đồng so với 

cùng kỳ năm 2020; số chưa có điều kiện thi hành là: 113.992.352.000 đồng 

(chiếm tỷ lệ 11,09%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong: 

36.445.116.000 đồng, đạt tỷ lệ  3.99%, giảm 18.588.104.000 đồng so với cùng 

kỳ năm 2020. Số tiền chuyển kỳ sau: 991.616.519.000 đồng (Phụ lục II). 

1.2. Kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: Trong tháng toàn tỉnh tổ chức 

02 việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất (không huy động lực lượng). Kết 

quả cưỡng chế thành công 02 việc, đến nay không có khiếu nại, tố cáo gì liên 

quan đến việc tổ chức cưỡng chế. 

1.3. Kết quả lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm: Không có 

1.4. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự 

về tham nhũng, kinh tế; các việc thi hành án thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương 

về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo: Trong tháng 8 không có  

2. Công tác theo dõi thi hành án hành chính 



*) Về công tác thi hành án hành chính: Trong 08 tháng lập hồ sơ và theo 

dõi 02 việc, đã giải quyết xong 01 việc, còn 01 việc hiện đang đôn đốc. 

        3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 

3.1. Về công tác kiểm tra: Không có 

3.1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ: 

- Số lượng văn bản xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ cơ quan thi hành án dân 

sự cấp trên trong tháng: Không có 

- Số lượng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục Thi 

hành án dân sự trực thuộc trong tháng : Không có 

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

Các đơn vị Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng 

pháp luật công tác tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân và giải quyết 

kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại đơn vị. Việc 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm 

túc, phân loại và xử lý đơn thư đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian, bảo vệ 

quyền lợi và giải đáp kịp thời những vướng mắc của công dân liên quan đến 

công tác thi hành án dân sự. 

Công tác tiếp công dân: Thực hiện văn bản số 1070/UBND-NC ngày 

06/5/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tạm dừng tiếp dân trên địa bàn tỉnh 

nên trong tháng Cục và các Chi cục ngừng tiếp công dân. 

- Trong tháng không có đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo, không có 

đơn thư khác. 

5. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành 

5.1. Công tác TCCB: 

Triển khai hướng dẫn thực hiện chuyển đổi hợp đồng lao động theo Nghị 

định 68/2000 và Nghị định 161/2018; báo cáo đánh giá thực trạng phân công 

nhiệm vụ cho Chấp hành viên ở Cục THADS và các Chi cục trên địa bàn tỉnh. 

Quyết định cử công chức tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ thi hành án theo kế 

hoạch. 

5.2. Công tác thi đua khen thưởng: 

Triển khai rà soát và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp tư pháp” theo hướng dẫn của Bộ tư pháp. 

Triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2021 cho các 

đơn vị trực thuộc; góp ý Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước hệ 

thống THADS giai đoạn 2021-2026. 

5.3. Công tác Đảng: 

Sơ kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 ngày 30/6/2016 của Ban Chấp 

hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 



5.4. Triển khai góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 của ngành Tư pháp 

        6. Một số mặt công tác khác  

6.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 

Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác năm 

2021 theo tinh thần Nghị quyết 96/NQ-QH của Quốc hội; Quyết định số 

2558/QĐ-BTP ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính năm 2021; Nghị quyết số 85/NQ-BCS ngày 01/12/2020 của Ban cán sự 

Đảng Bộ Tư pháp về công tác THADS; Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS 

ngày 23/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự về việc giao 

chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021. 

Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định 

số 248/QĐ-CTHADS ngày 31/12/2020 về việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị 

trong tỉnh (Tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 83,5% về việc và trên 40,10% về 

giá trị trên tổng số có điều kiện thi hành); 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg 

ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật 

tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Thông tri số 27/TT-TU ngày 

19/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 

10/01/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về tăng cường công tác THADS trên địa 

bàn tỉnh; Quyết định số 01/QĐ-TU ngày 17/8/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường 

lãnh đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan Nội chính trên địa bàn tỉnh; Công 

văn số 2078/UBND-NC ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tiếp 

tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo và các văn bản hướng 

dẫn thi hành liên quan đến lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính; 

Chỉ thị số 01/CT-TU ngày 01/12/2020 của Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự 

lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; Công văn số 122-CV/TU ngày 11/3/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về 

tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 885/UBND-NC ngày 13/4/2021 về việc tăng cường công tác thi 

hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh 

6.2. Công tác phối hợp: 

- Phối hợp với trại giam, trại tạm giam đóng trên địa bàn tống đạt văn bản, 

quyết định về thi hành án dân sự và trả tài sản, giấy tờ cho phạm nhân, động viên 

người thân phạm nhận thi hành phần nghĩa vụ dân sự bản án đã tuyên. Cục 

THADS tỉnh và Trại giam Nam Hà đang xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp; 



- Cung cấp các Quyết định THADS và những thông tin về nghĩa vụ của 

người phải thi hành án cho Sở Tư pháp để làm cơ sở cấp phiếu lý lịch tư 

pháp. 

 6.3. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính. Trong tháng, 

không nhận được yêu cầu nào xem xét, giải quyết việc bồi thường theo Luật Bồi 

thường Nhà nước và bảo đảm tài chính. 

 6.6. Viêc   quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ trên phần mềm 

Thực hiện Công văn số 1445/TCTHADS-TKDLCN ngày 06/5/2021 của 

Tổng Cục THADS về việc quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ thi hành án dân sự lên 

phần mềm, ngày 7/5/2021 Cục THADS tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 

561/CTHADS-VP triển khai tới các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi 

cục Thi hành án dân sự  trực thuộc. 

7. Đánh giá chung 

7.1. Kết quả: 

Công tác thi hành án dân sự, hành chính 08 tháng năm 2021: Ra quyết định 

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

chính, đơn yêu cầu thi hành án. Xác minh, phân loại việc có điều kiện thi hành, 

chưa có điều kiện thi hành cơ bản chính xác, thực chất, tập trung nguồn lực, 

thời gian thi hành dứt điểm số việc có điều kiện. Công tác tiếp dân, giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

Thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo quản lý các giai đoạn; tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, tác phong làm 

việc của công chức, người lao động được nâng cao; thực hiện tốt chuẩn mực 

đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; chuẩn mực 

đạo đức Chấp hành viên, không có cán bộ nào vi phạm dưới mọi hình thức; các 

chỉ tiêu cơ bản giao năm 2021 về việc đạt 63,29 % (so với chỉ tiêu tổng cục giao 

còn thiếu 20,21%), về tiền đạt 3,99% (so với chi tiêu tổng cục giao còn thiếu 

36,11%). 

7.2. Hạn chế, tồn tại 

- Một số việc thi hành có giá trị lớn như: 

+ Vụ Công ty TNHH Sông Đà Việt Đức Hà Nam giá trị hơn 629 tỷ đang 

thực hiện các thủ tục để tiến hành kê biên, thẩm định giá đối với dây truyền sản 

xuất và tài sản (nhà, xưởng) của công ty; 

+ Vụ Công ty Minh Hiền (Bình Lục) còn phải thi hành hơn 34 tỷ tài sản 

còn lại là toàn bộ dây truyền sản xuất cơ quan THADS đang thuê kho gửi (mỗi 

tháng trả tiền thuê kho 60 triệu) trong khi đó, công ty này phải thi hành một bản 

án khác với giá trị phải thu hơn 128 tỷ; 

+ Việc thi hành án đối với Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương 

Thảo; Địa chỉ:  Thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam: Công ty 



TNHH đầu tư xây dựng Phương Thảo phải trả tổng số tiền là: 34.585.925.061 

đồng  cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), đại diện theo 

pháp luật là ông Ngô Trí Dũng, chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Thanh Liêm đã tiến hành việc kê biên tài sản thế chấp bảo đảm 

cho khoản vay của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Thảo là Quyền 

SDĐ và tài sản gắn liền trên đất ở thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam; Đồng thời tiến hành các thủ tục thi hành án dân sự tiếp theo 

đối với việc thi hành án của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật. 

- Năm 2021 thụ lý nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp tài sản, thừa kế 

là đất đai, có giá trị lớn nên thời gian để xử lý dứt điểm những loại việc này 

thường kéo dài. 

7.3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan: Một số thủ trưởng đơn vị chưa quyết liệt chỉ 

đạo Chấp hành viên tập trung cao độ tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có 

điều kiện thi hành; một bộ phận cán bộ chưa chủ động tham mưu, đề ra. 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Thụ lý 01 vụ việc có giá trị thi hành lớn (629 tỷ đồng, chiếm 62% về 

giá trị trên tổng số tiền có điều kiện thi hành); 

+ Án tín dụng ngân hàng chưa thi hành triệt để do tình hình dịch bệnh 

ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân (chiếm 85% về 

giá trị trên tổng số có điều kiện thi hành); 

+ Số việc tranh chấp dân sự, kinh tế theo đơn yêu cầu với số tiền lớn hiện 

đang thực hiện đôn đốc thi hành hoặc chỉ có điều kiện thi hành dần theo từng 

tháng, quý dẫn đến mất nhiều thời gian. 

+ Một số trường hợp đương sự cố tình chây ỳ, không tự nguyện thi hành, 

lợi dụng quyền khiếu nại nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài thời gian. 

+ Một số việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng chưa thi hành 

được do nhiều nguyên nhân trong đó yêu cầu của phòng chống dịch bệnh covid-

19, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Quốc hội và HĐND 

các cấp. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC  THÁNG TIẾP THEO 

1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác  

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 96/NQ-QH14; tuyên truyền Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Đại hội 

Đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XX; Nghị quyết Chi bộ Cục và các văn bản 

hướng dẫn của Ngành, của tỉnh, chú trọng đến văn bản liên quan đến việc chấp 

hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; 

- Tập trung nguồn lực cho các đơn vị có vụ việc phải thi hành có giá trị 

lớn, chiếm phần lớn tỷ lệ trên tổng số phải thi hành (Cục; Chi cục THADS 



huyện Bình Lục; Thanh Liêm), phấn đấu năm 2021 các Chi cục cấp huyện hoàn 

thành hai chỉ tiêu được giao; 

- Chấn chỉnh công tác Văn phòng của các đơn vị, thực hiện công tác này đi 

vào nề nếp, bài bản, nâng cao chất lượng các loại báo cáo, đảm bảo thời gian 

quy định, dần dần thực hiện tốt việc quản lý văn bản trên phần mềm; cập nhật 

đầy đủ, chính xác hồ sơ thụ lý thi hành án; 

- Đổi mới công tác kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra những lĩnh vực 

mà đơn vị còn yếu, có nhiều điểm cần khắc phục; tập trung giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo ngay khi mới tiếp nhận, hạn chế đơn vượt cấp. 

 2. Giải pháp  

- Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Lãnh đạo Cục và các 

Chi cục cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn và lượng việc phát sinh 

trong tháng, quý; kịp thời nắm bắt từng vụ việc phức tạp và có biện pháp chỉ 

đạo giải quyết triệt để; tập trung giải quyết việc thi hành án ngay từ đầu năm; 

xây dựng kế hoạch cụ thể thi hành đối với những vụ việc có giá trị lớn, thực 

hiện và hoàn thành trong từng giai đoạn, đảm bảo thi hành xong trong năm công 

tác; 

- Rà soát toàn bộ hồ sơ thụ lý, phân loại, đề ra giải pháp giải quyết dứt 

điểm những việc dở dang, đối với việc đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế và họp 

Ban chỉ đạo nhưng chưa cưỡng chế trong 07 tháng đầu năm và những vụ việc 

phải tổ chức cưỡng chế, tập trung rà soát, xem xét lại, xây dựng báo cáo, kế 

hoạch cưỡng chế hoàn thiện trong tháng 6/2021, sang tháng 7 báo cáo Ban chỉ 

đạo cưỡng chế xong trong 05 tháng cuối năm. 

- Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của từng công chức, người lao 

động để thường xuyên giáo dục giữ vững lập trường, tư tưởng, đạo đức lối 

sống, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn, không dao động trước diễn biến 

hiện nay; 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, 

chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với từng vị trí việc làm, thực hiện việc 

luân chuyển, điều động, biệt phái theo quy định, xem xét rà soát bố trí công 

chức đảm nhiệm công việc phù hợp với trình độ, khả năng của từng người. 

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; 

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; công khai, minh bạch 

trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành về: tài chính, tài sản, xây dựng và các 

mặt công tác khác...; 

- Ứng dụng thành thạo phần mềm thụ lý THA, tổ chức, kế toán, văn thư 

lưu trữ, hỗ trợ trực tuyến;  

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh trong toàn ngành; 



- Phát triển phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc 

tốt. 

3. Đề xuất, kiến nghị  

- Tổng Cục THADS sớm hoàn thiện phần mềm thụ lý thi hành án để các 

đơn vị trích xuất báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 06 ngày 

21/11/2019 của Bộ Tư pháp; 

- Cấp ủy và chính quyền địa phương: Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng 

cường phối hợp để giải quyết dứt điểm những vụ việc có giá trị thi hành lớn, 

phức tạp; quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để cơ quan Thi hành án hai cấp có 

điều kiện tốt hơn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành 

án hành chính 08 tháng đầu năm 2021và một số nhiệm vụ, giải pháp tháng tiếp 

theo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam./. 

 

Nơi nhận:   

  - Tổng cục THADS - BTP (để b/c);                          

  - UBND tỉnh Hà Nam (để b/c);              

  - Lãnh đạo Cục THADS; 

  - Các Phòng chuyên môn Cục; 

  - Chi cục THADS huyện, Tp; Tx; 

  - Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 
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