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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số: 122 /BC-CTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Ninh Thuận, ngày 05 tháng  02  năm 2018 

 
BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành án dân sự tháng 01  

nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2018 
  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác THADS tháng 01 và 

nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2018 với những nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS THÁNG 01 NĂM 2018 

1. Kết quả thi hành án dân sự, tổ chức cưỡng chế và công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: 

a) Kết quả thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự:  

- Trong tháng 01/2018, toàn ngành thụ lý mới 394 việc, với số tiền 32 tỷ 

186 triệu 498 nghìn đồng. Thực hiện ủy thác thi hành án 08 việc với số tiền 1 tỷ 

169 triệu 673 nghìn đồng; thi hành xong 313 việc, với số tiền 6 tỷ 400 triệu 626 

nghìn đồng (thi hình xong 309 việc với số tiền 5 tỷ 335 triệu 2020 nghìn đồng; 

đình chỉ 04 việc với số tiền 1 tỷ 065 triệu 424 nghìn đồng). 

- Kết quả thi hành án từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/01/2018: 

- Về việc, Tổng số thụ lý là 3.489 việc, trong đó: năm trước chuyển sang 

1.680 việc, thụ lý mới 1.809 việc. Thực hiện ủy thác thi hành án 38 việc; tổng số 

phải thi hành là 3.451 việc; qua phân loại có: 2.563 việc có điều kiện thi hành 

(chiếm tỷ lệ 74,3%), 888 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 25,7%). 

Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.273 việc (thi hành xong 1.266 

việc, đình chỉ 07 việc), đạt tỷ lệ 49,67%. 

- Về tiền, đến ngày 31/01/2018 tổng số tiền thụ lý là 298 tỷ 232 triệu 128 

nghìn đồng, trong đó năm trước chuyển sang là 209 tỷ 073 triệu 976 nghìn đồng, 

thụ lý mới 89 tỷ 158 triệu 152 nghìn đồng. Thực hiện ủy thác thi hành án 2 tỷ 710 

triệu 474 nghìn đồng; tổng số phải thi hành là 295 tỷ 521 triệu 654 nghìn đồng. Kết 

quả xác minh, phân loại: có điều kiện thi hành 204 tỷ 356 triệu 856 nghìn đồng 

(chiếm tỷ lệ 69,15%) và chưa có điều kiện thi hành là 91 tỷ 164 triệu 798 nghìn 

đồng (chiếm 30,85%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 19 tỷ 404 

triệu 027 nghìn đồng (thi hành xong 17 tỷ 336 triệu 209 nghìn đồng, đình chỉ thi hành 2 

tỷ 067 triệu 818  nghìn) đạt tỷ lệ 9,5%.  

- Tình hình, kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: Trong tháng, các cơ 

quan THADS không ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế nào. 

b) Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo về thi hành án dân sự: 
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- Tình hình chung: Công tác trực tiếp dân và giải quyết các đơn khiếu nại, tố 

cáo được Cục THADS tỉnh duy trì thường xuyên, hàng ngày lãnh đạo Cục, công 

chức trực tiếp dân và tiếp nhận đơn thư của công dân đúng theo quy định. Thực 

hiện công khai số điện thoại đường dây nóng và Hộp thư điện tử đường dây nóng 

để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong công tác thi hành án 

dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính. 

- Công tác tiếp công dân: Cục THADS tỉnh tiếp 02 lượt, các Chi cục tiếp 03 

lượt công dân đến khiếu nại về công tác thi hành án. 

 - Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

+ Cục THADS tỉnh tiếp nhận 02 đơn (02 việc) khiếu nại (không có đơn tố 

cáo). Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục THADS tinh: 01 đơn (01 

việc), đã ban hành văn bản trả lời; không thuộc thẩm quyền: 01 đơn (01 việc), 

chuyển Chi cục THADS TP Phan Rang - Tháp Chàm giải quyết theo thẩm quyền. 

+ Tiếp tục giải quyết 01 vụ khiếu nại từ tháng 12 chuyển sang (vụ Lưu Tấn 

Thắng). 

- Tại Chi cục THADS các huyện, thành phố: Trong tháng không tiếp nhận 

đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

+ Kết quả giải quyết đơn tồn từ tháng 12 chuyển sang: 15 đơn (03 việc). Đã 

ra quyết định giải quyết khiếu nại 02 đơn (02 việc); lưu 11 đơn (0 việc) trùng đơn 

đã giải quyết và đương sự tự nguyện rút 02 đơn (01 việc). 

 2. Công tác tổ chức, cán bộ: 

Tổng số công chức toàn ngành tính đến ngày 31/01/2018 là 84/89 biên chế, 

trong đó: Cục THADS tỉnh có 21 biên chế, Chi cục 63 biên chế. 

- Trong tháng, Cục THADS tỉnh tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự 

thảo Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức giai đoạn 2018-2021 gắn với định hướng quy hoạch cán bộ và thực hiện 

phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thực hiện các bước theo 

quy trình bổ nhiệm lại Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và 02  Phó Chi cục trưởng 

Chi cục THADS huyện, thành phố theo thẩm quyền. Xem xét đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ, công nhận hết thời gian tập sự đối với 2 công chức. Tiếp tục 

thực hiện quy trình tiếp nhận công chức về Cục THADS tỉnh tỉnh theo quy định. 

Triển khai chính sách tinh giản biên chế, thực hiện các bước theo quy trình đánh 

giá công chức, ra quyết định và phối hợp giải quyết chế độ cho 02 công chức 

thuộc diện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Rà soát danh sách, 

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề và các 

chế độ khác cho công chức và người lao động theo quy định.  

3. Công tác quản lý kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ hoạt động thi hành án dân sự: 
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- Công tác quản lý tài chính, tài sản tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nghiêm, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Triển khai rà soát, bổ sung và ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước 

cho các đơn vị dự toán trực thuộc năm 2018; triển khai may sắm trang phục cho 

công chức trong toàn ngành theo hướng dẫn của Tổng cục. 

- Công tác thu nộp , quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự được thực 

hiện chặt chẽ, đúng quy định taị Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính. 

4. Công tác quản lý, chỉ đạo và phối hợp trong THADS:  

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai 

công tác THADS năm 2018 và quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Chấp hành 

viên. Ban hành các Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thi hành án dân sự 

năm 2018 đối với 7/7 Chi cục trực thuộc. Hoàn thành công tác kiểm tra năm 2017 

đối với các Chi cục THADS huyện, thành phố theo Kế hoạch số 1079/KH-

CTHADS. Chỉ đạo các Chi cục tăng cường kiểm tra và có giải pháp phù hợp nhằm 

bảo đảm an toàn tuyệt đối kho vật chứng và tài sản tạm giữ tại các cơ quan 

THADS theo tinh thần Công văn số 01/TCTHADS-NV2 ngày 18/01/2018 của 

Tổng cục Thi hành án dân sự. Tổ chức cuộc họp với Chi cục THADS thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm và các cơ quan có liên quan để thống nhất hướng xử lý 

một số vụ việc có khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. 

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Ninh Thuận tổ chức Hội 

nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 63/QCPH/NHNN-CTHADS ngày 

10/07/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận và 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Chủ trì tổ chức giao ban theo quy chế 

phối hợp với Sở Tư pháp quý IV năm 2017. 

 5. Một số mặt công tác khác: 

 - Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I (3 tháng năm 2018) nhằm đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm quý II năm 2018. Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các 

huyện, thành phố tập trung rà soát các vụ việc phức tạp, khó thi hành; chủ động 

xây dựng kế hoạch, xin ý kiến của Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để có giải pháp 

giải quyết cụ thể đối với từng vụ việc. Không để phát sinh khiếu nại, tố cáo gây 

mất ổn định trật tự xã hội trước, trong và sau tết Mậu Tuất năm 2018. 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành 

chính năm 2018 của Cục THADS tỉnh triển khai đến các Chi cục trực thuộc.  

 - Kịp thời triển khai đến các đơn vị trực thuộc Quy chế phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống thi hành án dân sự; thông 

báo giới thiệu người phát ngôn của Cục THADS tỉnh Ninh Thuận. Chỉ đạo các 

đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật hình sự năm 2015; tuyên 
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truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quyết hội 

khóa XIV; hướng dẫn khai thác và cài đặt Bộ pháp điển … theo các văn bản chỉ 

đạo của Tổng cục THADS. 

 - Triển khai đến toàn thể cán bộ công chức đăng ký danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng năm 2018 và tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 

theo Kế hoạch của Tổng cục THADS. 

6. Đánh giá chung:  

Cục THADS tỉnh đã quán triệt các văn bản chỉ đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục 

THADS; Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác 

năm 2018 đối với các cơ quan THADS trực thuộc. Tập trung chỉ đạo giải quyết 

các vụ việc phức tạp; phối hợp với các cơ quan có liên quan bàn biện pháp tháo gỡ 

vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt việc phân loại án công 

khai danh sách án chưa có điều kiện giải quyết trên Trang thông tin điện tử của 

Cục THADS tỉnh. Duy trì cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, ứng dụng 

công nghệ thông tin và hỗ trợ trực tuyến; đảm bảo kỷ cương hành chính, kỷ luật 

công vụ, thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Tổng cục góp phần thực 

hiện tốt công tác thi hành án dân sự.  

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2018 

Tháng 02 năm 2018 Cục THADS tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn và 

Chi cục các huyện, thành phố tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Triển khai Quyết định số 140/QĐ-TCTHADS ngày 30/01/2018 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục THADS phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục 

THADS tỉnh Ninh Thuận.  

2. Ban hành Kết luận kiểm tra công tác THADS năm 2017, chỉ đạo các đơn 

vị được kiểm tra khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận kiểm tra. 

 3. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh 

ủy Ninh Thuận về thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 6 - Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng chống tham nhũng.   

 4. Duy trì công tác trực tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến thi hành án dân sự; giải quyết dứt điểm đơn thư còn tồn chuyển 

sang; theo dõi, đôn đốc các Chi cục THADS huyện, thành phố trong công tác tiếp 

nhận và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền. 

 5. Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ THADS và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo cho lãnh đạo đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi 

hành án, công chức làm công tác nghiệp vụ THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

tại cơ quan cục THADS tỉnh theo kế hoạch. 

6. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động, 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong các cơ quan THADS giai đoạn 
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2018-2021. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Chi cục trưởng Chi cục THADS 

huyện Bác Ái. 

7. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 

của Cục THADS tỉnh và kết quả triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 931-CV/TU ngày 27/10/2016. Xây dựng Kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

8. Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2018); Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 45-CT/TU ngày 

27/12/2017 của Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tết 

Nguyên đán Mậu Tuất 2018; chỉ đạo các đơn vị bố trí lịch trực đảm bảo trực 24/24 

nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, kho vật chứng trong dịp tết nguyên đán 

Mậu Tuất 2018. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các đơn vị. 

Trên đây là báo cáo công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 

năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Tổng cục THADS;           
- Cục công tác phía Nam, BTP;  

- UBND tỉnh; Trưởng BCĐ THADS tỉnh (b/cáo);         

- Lãnh đạo Cục (2)  
- Các phòng chuyên môn Cục THADS tỉnh; 

- Chi cục THADS các huyện, tp; 

- Lưu VT.                                              
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