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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số: 349 /BC-CTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Ninh Thuận, ngày 04 tháng  5  năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành án dân sự tháng 4  

nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018 

  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác THADS tháng 4 và 

nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018 với những nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS THÁNG 4 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 4/2018, toàn ngành thụ lý mới 359 việc, với số tiền 5 tỷ 654 

triệu 531 nghìn đồng. Thi hành xong 339 việc, với số tiền 9 tỷ 110 triệu 010  nghìn 

đồng (thi hành xong 337 việc, với số tiền 7 tỷ 619 triệu 810 nghìn; đình chỉ 2 việc 

với số tiền 1 tỷ 490 triệu 200 nghìn đồng). 

- Kết quả thi hành án từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/4/2018: 

- Về việc: Tổng số thụ lý là 4.420 việc, trong đó: năm trước chuyển sang 

1.680 việc, thụ lý mới 2.740 việc. Thực hiện ủy thác thi hành án 51 việc, tổng số 

phải thi hành là 4.369 việc; qua phân loại có: 3.484 việc có điều kiện thi hành 

(chiếm tỷ lệ 88,%), 885 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 12%). Trong 

số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.142 việc (thi hành xong 2.124 việc, 

đình chỉ 18 việc), đạt tỷ lệ 61,48%. 

- Về tiền: tổng số tiền thụ lý là 354 tỷ 781 triệu 243 nghìn đồng, trong đó năm 

trước chuyển sang là 209 tỷ 073 triệu 976 nghìn đồng, thụ lý mới 145 tỷ 707 triệu 

267 nghìn đồng. Thực hiện ủy thác thi hành án 21 tỷ 225 triệu 939 nghìn đồng; tổng 

số phải thi hành là 333 tỷ 555 triệu 304 nghìn đồng; qua phân loại có: 224 tỷ 424 

triệu 042 nghìn đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 67,3%) và 109 tỷ 131 triệu 

262 nghìn đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm 32, 7%). Trong số có điều kiện 

thi hành, đã thi thi hành xong 45 tỷ 657 triệu 831 nghìn đồng (thi hành xong 38 tỷ 641 

triệu 444  nghìn đồng, đình chỉ thi hành 7 tỷ 016 triệu 387 nghìn) đạt tỷ lệ 20,34%.  

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

quan THADS ban hành 03 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, không huy 

động lực lượng. Kết quả cưỡng chế thành công 3/3 trường hợp. 

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 công chức trực tiếp 

dân và tiếp nhận đơn thư của công dân; Lãnh đạo Cục trực tiếp công dân định kỳ 

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: Toàn ngành tiếp 05 lượt công dân (Cục 01 lượt, 

các Chi cục 04 lượt). Tiếp nhận 05 đơn (04 việc) khiếu nại; không có đơn thư tố 

cáo. Trong đó: 

+ Tại Cục THAS tỉnh: Tiếp nhận 03 đơn (02 việc) khiếu nại không thuộc 

thẩm quyền. Đã xử lý xong (chuyển 02 đơn (02 việc) đến Chi cục THADS huyện 

Ninh Hải, Thuận Nam và lưu 01 đơn). 

+ Tại Chi cục THADS huyện, thành phố: Tiếp nhận 02 đơn (02 việc) khiếu 

nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục THADS huyện Ninh Hải. Kết quả đã 

giải quyết xong 01 đơn (01 việc); còn 01 đơn (01 việc) đang tiếp tục giải quyết. 

2. Công tác tổ chức, cán bộ: 

Tổng số công chức toàn ngành tính đến ngày 30/4/2018 là 85/87 biên chế, 

trong đó: Cục THADS tỉnh có 22 biên chế, Chi cục 63 biên chế. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 234/KH-CTHADS ngày 27/3/2018 

của Cục THADS tỉnh về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức các cơ quan thi hành án dân sự, giai đoạn 2018-2021; tiến hành điều 

động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 Chấp hành viên sơ cấp; làm việc với 

Huyện ủy Ninh Sơn về công tác cán bộ; ban hành quyết định bổ nhiệm lại Chánh 

Văn phòng Cục THADS tỉnh. Cử công chức tham gia các Lớp bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ theo kế hoạch của Tổng cục THADS (bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch 

CHV trung cấp; nghiệp vụ Kế toán trưởng, Kế toán hành chính, sự nghiệp). Lập 

danh sách đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2018 theo Kế hoạch của 

Tổng cục THADS. 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: 

- 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, không để xảy ra sai phạm; thực hiện đầy đủ 

các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động theo quy định. 

Chuẩn bị đầy đủ các chứng từ, sổ sách phục vụ Đoàn kiểm tra xét duyệt quyết toán 

NSNN năm 2017 của Tổng cục THADS. 

- Trong 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 



3 

 

10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thi hành án dân sự. 

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

 - Ban hành Kế hoạch số 333/KH-CTHADS ngày 26/4/2018 về triển khai 

thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành 

chính giai đoạn 2018-2021 trong các cơ quan Thi hành án dân sự. 

- Xây dựng Kế hoạch trực tiếp làm việc các Chi cục THADS thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Phước để chỉ đạo, đôn đốc giải quyết án. Tiếp 

tục chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại hạn chế theo Kết luận kiểm tra năm 

2017 của Cục THADS tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục cập nhật dữ liệu và phần 

mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án 

dân sự; tổng kiểm tra, kiểm đếm tang vật theo chỉ đạo của Tổng cục THADS tại 

công văn số 1225/TCTHADS-NV2 ngày 12/4/2018 và chấn chỉnh những tồn tại, 

hạn chế trong công tác văn thư - lưu trữ. 

- Công tác phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương trong THADS 

tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả. Trong tháng đã phối hợp cùng Viện 

Kiểm sát tỉnh lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm; tham gia góp ý kế hoạch giải 

quyết các vụ việc có khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo 

THADS tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Trại giam Sông cái xử lý tiền phạm nhân nộp 

tại Trại; tham gia họp giao ban công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp và Cục 

THADS tỉnh quý I năm 2018. 

5. Một số mặt công tác khác: 

- Tiếp tục chỉ đạo 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.  

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2018. Phát động phong trào thi đua THADS cao điểm lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-

19/7/2018) 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo Kết quả việc chấp 

hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi 

hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi 

hành chính của Chủ tịch UBND, UBND từ năm 2015 đến 2017. 

 - Triển khai đến các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành 

phố Công văn 1330/TCTHADS-VP ngày 19/4/2018 của Tổng cục THADS về việc 

áp dụng chữ ký số và vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành; góp ý 

Thông tư thực hiện chế độ báo cáo thống kê THADS (thay thế Thông tư số 

01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 và Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 
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26/6/2015 của Bộ Tư pháp); Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 

72 năm ngày truyền thống THADS và 25 năm chuyển giao công tác thi hành án 

dân sự trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. 

 - Tham dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức, sơ kết công tác 

THADS 6 tháng đầu năm 2018. 

6. Đánh giá chung:  

 Trong tháng, Cục THADS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan THADS 

trực thuộc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án để nâng cao tỷ lệ, kết quả đạt được. 

Thực hiện tốt việc phân loại án, công khai danh sách án chưa có điều kiện thi hành 

trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh. Tổ chức Hội nghị sơ kết công 

tác THADS 6 tháng đầu năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, 

đề ra các các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

6 tháng cuối năm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018. 

Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm 

ngày truyền thống THADS và 25 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự. 

Triển khai thực hiện phần mền quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo 

cáo thống kê thi hành án dân sự.... 

 II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018 

 1. Chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc triển khai Kế hoạch của Cục 

THADS tỉnh về thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư 

pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, 

thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021 trong các cơ quan Thi hành án dân sự. 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện đợt thi đua cao điểm THADS lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2018). 

 2. Tham mưu họp Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cho ý kiến đối với các vụ việc 

có khó khăn, vướng mắc.  

 3. Xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn vị đạt kết quả thi hành án thấp 

và tồn đọng các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng để có chỉ đạo, tìm giải 

pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018.  

 4. Ban hành Kế hoạch kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018, trong đó tập trung 

phúc tra việc thực hiện Kết luận kiểm tra năm 2017 của các Chi cục và kiểm tra 

các nội dung liên quan đến Kho vật chứng.  

5. Tiếp tục 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; đôn đốc chỉ đạo Chi cục THADS 

huyện Ninh Hải giải quyết dứt điểm đơn thư tồn tháng trước chuyển sang. 

6. Xây dựng báo cáo kết quả 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.  
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7. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức các cơ quan thi hành án dân sự; Phối hợp làm việc với 

Cấp ủy các địa phương trong công tác cán bộ. Triển khai rà soát, bổ sung quy 

hoạch giai đoạn 2018-2021 và quy hoạch mới giai đoạn 2021-2026. 

8. Hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục cập nhật dữ liệu vào phần mền quản lý 

quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Tổng 

hợp kết quả tổng kiểm tra, kiểm đếm tang vật theo chỉ đạo của Tổng cục THADS. 

9. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi nội bộ và Quy chế thăm hỏi của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

Trên đây là báo cáo công tác tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 

2018 của Cục THADS 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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