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Số:  568/BC-CTHADS Hà Nam, ngày  07  tháng 5 năm 2021 
 

  

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành án dân sự tháng 07; nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu tháng 08 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 

29/4/2021) 

  a. Về việc, tổng số thụ lý là 2.383 việc, giảm 19 việc so với cùng kỳ năm 

2020, trong đó, số cũ chuyển sang là 807 việc, số thụ lý mới là 1.576 việc, tăng 

213 việc so với cùng kỳ năm 2020. Số việc ủy thác: 15 việc. Tổng số việc phải 

thi hành là: 2.368 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 1.988 việc (chiếm tỷ 

lệ 81,63%), tăng 209 việc so với cùng kỳ năm 2020; số chưa có điều kiện thi hành 

là: 373 việc (chiếm tỷ lệ 15,75%), giảm 237 việc so với cùng kỳ năm 2020. Trong 

số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.241 việc, đạt tỷ lệ 62.42%,  tăng 

117 việc so với cùng kỳ năm 2020. Số việc chuyển kỳ sau 1.127 việc, giảm 138 

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

b. Về tiền, tổng số thụ lý là: 1.028.066.534.000 đồng, tăng 187.082.838.000 

đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, số cũ chuyển sang là: 797.302.995.000 

đồng, số thụ lý mới là: 230.763.539.000 đồng, giảm: 466.402.423.000 đồng so với 

cùng kỳ năm 2020. Số tiền ủy thác: 2.292.892.000 đồng. Tổng số tiền phải thi hành 

là: 1.025.773.642.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 786.680.398.000 

đồng (chiếm tỷ lệ 76,7%), giảm 13.289.555.000 đồng so với cùng kỳ năm 2020; 

số chưa có điều kiện thi hành là: 238.081.186.000 đồng (chiếm tỷ lệ 23.21%). 

Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong: 31.658.284.000 đồng, đạt tỷ lệ  

4.02%, giảm 4.725.200.000 đồng so với cùng kỳ năm 2020. Số tiền chuyển kỳ 

sau: 994.115.358.000 đồng (Phụ lục II). 

1.2. Kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: Không 

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

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 (tháng 7): không  

2. Công tác theo dõi thi hành án hành chính 

*) Về công tác thi hành án hành chính: 07 tháng lập hồ sơ 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: 

- Ban hành Quyết định số 500/QĐ-CTHADS và Kế hoạch số 501/QĐ-

CTHADS ngày 06/4/2021 về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại các 

Chi cục THADS, đoàn kiểm tra của Cục đã tiến hành kiểm tra toàn diện 03 đơn 

vị gồm: Chi cục THADS thị xã Duy Tiên; Chi cục THADS huyện Thanh Liêm; 

Chi cục THADS thành phố Phủ Lý. 

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. 

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

án dân sự trực thuộc trong tháng : Không. 

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 đảm bảo đúng thẩm quyền, thời gian, bảo vệ quyền lợi và giải đáp 

kịp thời những vướng mắc của công dân. 

- Trong tháng đã tiếp khoảng 58 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân 

(Cục: 12 lượt, Chi cục: 46 lượt); 

- Số lượt Thủ trưởng đơn vị tiếp công dân, đột xuất, định kỳ hàng tháng: 

10 trường hợp; 

- Trong tháng có 01 đơn khiếu nại (nội dung khiếu nại về việc chậm giao 

tài sản cho người trúng đấu giá), không có đơn tố cáo; đơn thư khác 02 đơn. 

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

5.1. Công tác TCCB: 

- Hoàn thành báo cáo, các tài liệu liên quan đến kê khai tài sản thu nhập 

lần đầu gửi TCTHADS đúng thời gian yêu cầu; 

- Rà soát, quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên 

nghề cho công chức, người lao động quý I/2021; Quyết định cử công chức tham 

gia lớp bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên; chọn, cử công chức tham gia học lớp 

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo kế hoạch; 

- Tổ chức nghiên cứu, rà soát, đánh giá quá trình triển khai, thực hiện quy 

chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức làm cơ sở xây dựng, ban hành quy 

chế, đánh giá, xếp loại công chức năm 2021; 

- Thực hiện tự kiểm tra công tác TCCB theo kế hoạch. 

5.2: Công tác thi đua khen thưởng: 

Triển khai và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự 

nghiệp Công đoàn” và kỷ niệm chương “ Vì sự tiến bộ phụ nữ” theo yêu cầu. 



5.3. Công tác Đảng: 

Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí 

        6. Một số mặt công tác khác: 

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

Ngay từ đầu năm, 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.  

Thực hiện nghiêm Công văn số 122-CV/TU ngày 11/3/2021 của Tỉnh ủy Hà 

Nam; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 885/UBND-NC 

ngày 13/4/2021 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác Thi hành án dân sự; 

theo doic 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. 

7. Đánh giá chung 

7.1. Kết quả: 

Công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 7 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 công chức, người lao động vi phạm dưới 

mọi hình thức; chỉ tiêu giao năm 2021 về việc đạt 62,42% (so với chỉ tiêu Tổng 

cục giao còn thiếu 21,08%), về tiền đạt 4,02% (so với chi tiêu Tổng cục giao còn 

thiếu 36,08%). 

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 và 



tiến hành các thủ tục tiếp theo đối với việc thi hành án của người phải thi hành án 

theo quy định của pháp luật. 

- 07 tháng đầu năm 2021 thụ lý nhiều vụ việc liên quan đến tranh cấp tài 

sản, thừa kế là đất đai, án tín dụng ngân hàng, nên thời gian để xử lý dứt điểm 

những loại việc này phải 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 xuất giải pháp 

thực hiện. 

- 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 dứt 

điểm do nhiều nguyên nhân trong đó tỉnh Hà Nam đang thực hiện giãn cách xã 

hội một số xã để phòng chống dịch bệnh covid-19 và đặc biệt là việc bảo vệ an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ 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 06 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 5/2021, sang tháng 6 báo cáo Ban chỉ đạo cưỡng chế 

xong trong 06 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 

lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành THADS (19/7). 

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 kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện 

do xây dựng đã lâu và xuống cấp trầm trọng, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào bị mối 

mọt, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tài sản của đơn vị. 



- 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 07 tháng đầu năm 2021và một số nhiệm vụ, giải pháp những 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. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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