
 

 

 

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 Trong năm 2022, Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) theo dõi giải 

quyết tổng số 31 vụ việc bồi thường nhà nước (BTNN) trong đó có 26 vụ việc 

năm trước chuyển sang, 05 vụ việc thụ lý mới, các cơ quan THADS đã giải quyết 

xong 09 vụ việc, số còn phải giải quyết là 22 vụ việc. Nhìn chung, việc giải quyết 

các vụ việc BTNN, bảo đảm tài chính (BĐTC) đã được các cơ quan THADS địa 

phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật nên 

kết quả giải quyết BTNN, BĐTC năm 2022 tăng 50% so với năm 2021. Quá trình 

giải quyết, các cơ quan THADS cũng đã chủ động kiểm soát tình hình, tăng cường 

đối thoại, thỏa thuận nên nhiều trường hợp đương sự rút yêu cầu BTNN, do đó, số 

vụ việc BTNN năm 2022 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, bên 

cạnh kết quả đã đạt được, công tác BTNN, BĐTC vẫn còn 22 vụ việc chưa giải 

quyết xong, trong đó có 09 vụ việc đang do cơ quan THADS giải quyết, 13 vụ việc 

đang do Tòa án giải quyết.  

 Nguyên nhân là do một số vụ việc phát sinh vào cuối năm công tác, đang 

trong quá trình tiến hành các thủ tục BTNN, BĐTC và chờ kết quả giải quyết của 

Tòa án; vẫn còn trường hợp Thủ trưởng cơ quan THADS thiếu tích cực, chủ động 

trong đôn đốc xử lý. Bên cạnh đó, qua phân tích thống kê năm 2022, Tổng cục 

nhận thấy, toàn Hệ thống THADS phát sinh hơn 2.400 khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết, trong đó có 270 khiếu nại, tố cáo được chấp nhận (116 khiếu nại, 

tố cáo đúng toàn bộ và 154 khiếu nại, tố cáo đúng một phần); tiếp nhận 98 kháng 

nghị về vi phạm trong THADS mà cơ quan THADS đã chấp nhận và thực hiện 88 

kháng nghị, chấp nhận 1.321 kiến nghị vi phạm, đã thực hiện 1.126. Ngoài ra, các 

cơ quan THADS còn tiếp nhận 188 báo cáo giám sát của các cơ quan có thẩm 

quyền (Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc,..). Trong đó 173 kiến nghị 

được cơ quan THADS chấp nhận và thực hiện, đặc biệt phát sinh một số kiến nghị 

về các sai phạm liên quan đến một số vụ việc cụ thể.  

 Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 và Điều 12 Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước năm 2017, đối chiếu với kết quả số liệu thống kê, có 

thể thấy, số lượng vụ việc đang giải quyết và có nguy cơ phát sinh trách nhiệm 

bồi thường trong hệ thống THADS thời gian tới là rất lớn. Do đó, Tổng cục 
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THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Quán triệt, chỉ đạo các Chi cục THADS và Chấp hành viên, công chức 

THADS thực hiện đầy đủ, chặt chẽ trình tự, thủ tục THADS theo đúng quy định 

pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm 

hạn chế thấp nhất việc để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Thủ trưởng cơ quan THADS chịu trách nhiệm bám sát, kịp thời có biện pháp xử 

lý để hạn chế tối đa nguy cơ bồi thường theo đúng chỉ đạo của Tổng cục tại 

Công văn số 2913/TCTHADS-NV3 ngày 31/8/2021 về việc chủ động hạn chế 

nguy cơ bồi thường nhà nước trong THADS. 

 2. Xác định kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan trực tiếp đến 

nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, do đó, cần quán triệt, chỉ 

đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm thận trọng, khách 

quan và đúng quy định pháp luật. Chủ động nghiên cứu giải pháp phù hợp hạn 

chế tối đa thiệt hại xảy ra, chỉ đạo đơn vị, Chấp hành viên để xảy ra sai phạm 

chủ động khắc phục hậu quả, giảm nguy cơ phát sinh thiệt hại phải thực hiện 

trách nhiệm bồi thường nhà nước.  

 3. Đẩy nhanh việc giải quyết các yêu cầu bồi thường phát sinh tại đơn vị, 

đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với các bản án yêu cầu bồi thường nhà nước 

đã có hiệu lực pháp luật, đề nghị lập hồ sơ bồi thường đảm bảo đúng thời hạn, 

thành phần hồ sơ theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

 4. Khi có thông báo của Tòa án về việc thụ lý đơn khởi kiện của đương sự, 

Thủ trưởng cơ quan THADS phải tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung; cử 

người có đủ năng lực, trình độ và nắm vững nội dung vụ việc để tham gia hiệu quả 

tại Tòa án, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan THADS, của Nhà nước. 

Cục trưởng Cục THADS có trách nhiệm chỉ đạo và hỗ trợ các Chi cục THADS 

trực thuộc trong việc tham gia tố tụng giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước 

theo triệu tập của Tòa án; phối hợp chặt chẽ, bám sát quá trình tố tụng đối với 

các vụ việc phức tạp Tòa án đang giải quyết nhưng trong thời gian dài chưa có 

kết quả. Khi được triệu tập tham gia tố tụng trong các vụ án giải quyết yêu cầu 

bồi thường nhà nước, cơ quan THADS phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên và 

Tổng cục THADS biết để kịp thời chỉ đạo.  

 5. Đối với những vụ việc đương sự khiếu nại, tố cáo đúng toàn bộ hoặc 

một phần, vụ việc có kiến nghị về sai phạm của cơ quan có thẩm quyền đã được 

cơ quan THADS chấp nhận một phần hoặc toàn bộ, các đơn vị, Thủ trưởng cơ 

quan THADS phải thường xuyên bám sát, nắm chắc vụ việc, trường hợp đương 

sự có yêu cầu bồi thường phải chủ động thực hiện các biện pháp hòa giải, thỏa 
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thuận,...nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ việc phải bồi thường và số tiền 

bồi thường (trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước). 

 6. Chỉ đạo các Chi cục THADS thuộc thẩm quyền quản lý triển khai, rà 

soát từ thực tiễn tổ chức thi hành án và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để 

tổng hợp, lập danh sách các vụ việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi 

thường nhà nước (theo mẫu gửi kèm Công văn) trước ngày 15/11/2022 để Tổng 

cục THADS nghiên cứu, có biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, hạn chế 

nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước trong toàn hệ thống.  

 Tổng cục Thi hành án dân sự  yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái (để b/c); 

- Lưu: VT, NV3. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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