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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số: 459 /BC-CTHADS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Ninh Thuận, ngày 05 tháng  6  năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành án dân sự tháng 5  

nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018 

  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác THADS tháng 5 và 

nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018 với những nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS THÁNG 5 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 5/2018, toàn ngành thụ lý mới 470 việc, với số tiền 35 tỷ 723 

triệu 926 nghìn đồng. Thi hành xong 429 việc, với số tiền 7 tỷ 299 triệu 019  nghìn 

đồng (thi hành xong 423 việc, với số tiền 6 tỷ 713 triệu 525 nghìn; đình chỉ 6 việc 

với số tiền 585 triệu 494 nghìn đồng), thực hiện ủy thác 2 việc với số tiền 313 

triệu 683 nghìn đồng. 

- Kết quả thi hành án từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/5/2018: 

+ Về việc: Tổng số thụ lý là 4.890 việc, trong đó: năm trước chuyển sang 

1.680 việc, thụ lý mới 3.210 việc. Thực hiện ủy thác thi hành án 53 việc, tổng số 

phải thi hành là 4.837 việc; qua phân loại có: 3.934 việc có điều kiện thi hành 

(chiếm tỷ lệ 81,3,%), 903 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 18,7%). 

Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 2.571 việc (thi hành xong 2.547 

việc, đình chỉ 24 việc), đạt tỷ lệ 65,35%. 

+ Về tiền: tổng số tiền thụ lý là 390 tỷ 505 triệu 169 nghìn đồng, trong đó 

năm trước chuyển sang là 209 tỷ 073 triệu 976 nghìn đồng, thụ lý mới 181 tỷ 431 

triệu 193 nghìn đồng. Thực hiện ủy thác thi hành án 21 tỷ 539 triệu 622 nghìn đồng; 

tổng số phải thi hành là 368 tỷ 965 triệu 547 nghìn đồng. Kết quả xác minh, phân 

loại: có 258 tỷ 062 triệu 136 nghìn đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 70%) và 

110 tỷ 903 triệu 411 nghìn đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm 30%). Trong số 

có điều kiện thi hành, đã thi thi hành xong 52 tỷ 998 triệu 988 nghìn đồng (thi hành 

xong 45 tỷ 354 triệu 969  nghìn đồng, đình chỉ thi hành 7 tỷ 601 triệu 881 nghìn, 

giảm thi hành án 42 triệu 138 nghìn đồng) đạt tỷ lệ 20,54%.  

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

quan THADS tại địa phương đã ban hành 06 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng 

chế có huy động lực lượng. Kết quả đã cưỡng chế thành công 6/6 trường hợp. 
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b) Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án 

dân sự: 

- 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 07 lượt (Cục 06 lượt, Chi cục 01 

lượt) công dân đến khiếu nại, kiến nghị về công tác thi hành án dân sự. 

- Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại: 

+ Tại Cục THADS tỉnh: Tiếp nhận 09 đơn (08 việc) khiếu nại, không có 

đơn thư tố cáo. Trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết 01 đơn (01 việc), đã ban 

hành Quyết định giải quyết khiếu nại. Không thuộc thẩm quyền 08 đơn (07 việc) 

đã xử lý xong (lưu 01 đơn và chuyển các Chi cục trực thuộc giải quyết 07 đơn). 

+ Tại Chi cục THADS các huyện, thành phố: Tiếp nhận 03 đơn (03 việc) 

khiếu nại thuộc thẩm quyền. Kết quả đã giải quyết xong 02 đơn (ra quyết định 

chấp nhận một phần nội dung khiếu nại và đương sự tự nguyện rút đơn). Còn 01 

đơn (01 việc) đang tiếp tục giải quyết. 

+ Kết quả giải quyết đơn tồn tháng 4 chuyển sang: 01 đơn (01 việc), Chi cục 

THADS huyện Ninh Hải đã ban hành quyết định chấp nhận toàn bộ nội dung 

khiếu nại. 

2. Công tác tổ chức, cán bộ: 

Tổng số công chức toàn ngành tính đến ngày 31/5/2018 là 85/86 biên chế, 

trong đó: Cục THADS tỉnh có 21 biên chế, Chi cục 64 biên chế. 

- Trong tháng, đã ban hành Quyết định về việc giao biên chế công chức 

hành chính nhà nước năm 2018 đối với Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS 

trực thuộc; Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS 

huyện Thuận Nam; Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác 

cán bộ từ năm 2012 - 2018; Cử 02 công chức tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thi 

hành án và 07 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo 

Kế hoạch của Tổng cục THADS; Lập danh sách đăng ký thi tuyển Chấp hành viên 

sơ cấp năm 2018; Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ 

của Bộ Tư pháp. 

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, 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. 

Triển khai mua sắm tài sản cho công chức lãnh đạo mới bổ nhiệm theo Công văn 

hướng dẫn của Tổng cục THADS. Báo cáo kết quả rà soát thực trạng trụ sở làm 

việc theo Công văn số 1754/TCTHADS-KHTC ngày 22/5/2018 của Tổng cục. 

- 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 

10/11/2016 của Bộ Tài chính. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

nghiêm Công văn số 598/TCTHADS-KHTC ngày 12/02/2018 của Tổng cuc̣ Thi 

hành án dân sự về chấn chỉnh công tác kế toán nghiêp̣ vu ̣, thu chi tiền thi hành án, 

quản lý nhập xuất  tài sản tang vật và sử dụng kinh phí tạm ứng cưỡng chế. 

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

 - Tham mưu tổ chức họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh, chỉ đạo giải quyết một 

số vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, vướng mắc. Sau cuộc họp đã kịp thời 

triển khai đến các ngành, đơn vị thực hiện Thông báo Kết luận của Trưởng Ban 

chỉ đạo THADS tỉnh. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện 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. Đồng thời, tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của Tổng cục THADS về 

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

 - Quán triệt đến các đơn vị thực hiện Thông báo Kết luận của Thứ trưởng  

Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tại hội nghị công tác tổ chức cán bộ hệ thống 

THADS và Thông báo Kết luận hội nghi sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 

2018. 

- 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, Tòa án trong việc xét miễn, giảm thi hành án. Phối hợp Sở Tư pháp 

tỉnh trong việc thực hiện Kết luận của Trưởng BCĐ THADS tỉnh. Tiếp tục phối 

hợp với Trại giam Sông cái xử lý tiền phạm nhân nộp tại Trại… 

5. Một số mặt công tác khác: 

- 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. 

- Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê 

thi hành án dân sự. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các Chi cục cập nhật dữ liệu vào 
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phần mền quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi 

hành án dân sự. 

- Ban hành Kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 

(11/6/1948-11/6/2018), triển khai đến các đơn vị thực hiện  

6. Đánh giá chung:  

Trong tháng 5, căn cứ vào nhiệm vụ công tác đã đề ra, Cục THADS tỉnh đã 

kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã tăng cường chỉ 

đạo các đơn vị tập trung cho công tác giải quyết án để nâng cao kết quả tỷ lệ đạt 

được; kịp thời tổ chức phát động các phong trào thi đua theo Kế hoạch của Tổng 

cục; Kịp thời triển khai các văn bản, thông báo của Bộ Tư pháp, Tổng cục 

THADS, BCĐ THADS tỉnh đến CBCC toàn ngành; Tiếp tục chỉ đạo quán triệt 

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 thực 

hiện cập hồ sơ vào phần mền quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo 

cáo thống kê thi hành án dân sự; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh 

đạo, quản lý; quan tâm cử công tác tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng .... 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018 

 1, Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung cao độ cho công tác 

giải quyết án. Xây dựng kế hoạch trực tiếp làm việc với các Chi cục THADS 

huyện, thành phố để chỉ đạo đối với từng vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc có giá 

trị thi hành án lớn, những vụ việc phức tạp đã có ý kiến của Ban Chỉ đạo THADS 

các cấp. 

 2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch 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.  

3. 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 các Chi cục THADS 

huyện, thành phố giải quyết các đơn thư còn tồn tháng trước chuyển sang. 

4. Tiến hành kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm đối với các Chi cục 

THADS huyện, thành phố. 

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Thứ Trưởng Bộ Tư 

pháp Trần Tiến Dũng tại Hội nghị về công tác tổ chức cán bộ hệ thống THADS. 

6. Phối hợp Trại Giam Sông Cái tổ chức tuyên truyền pháp luật THADS và 

các văn bản hướng dẫn thi hành cho phạm nhân tại Trại Giam. 
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7. Triển khai quy trình, thủ tục điều động, luân chuyển cán bộ theo Kế 

hoạch điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các cơ 

quan thi hành án dân sự giai đoạn 2018-2021; quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch 

chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2018-2021 và xây dựng quy hoạch chức 

danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026. 

8. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công chức, người lao động trong 

việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động và thực hiện cam kết giữ vững phẩm 

chất chính trị, đạo đức lối sống năm 2018. 

9. Sơ kết phong trào thi đua khen thưởng đợt 1 năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo 

triển khai đợt phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm 

ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). 

10. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân 

sự; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số trong hoạt động THADS; 

cập nhật thông tin hoạt động của các cơ quan THADS và đăng tải công khai danh 

sách người phải thi hành án nhưng chưa có điều kiện thi hành trên Trang thông tin 

điện tử của Cục THADS tỉnh. Hướng dẫn và hỗ trợ các Chi cục cập nhật hồ sơ vào 

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

hành án dân sự. 

Trên đây là báo cáo công tác tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 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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