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Của đồng chí Mai Lương Khôi, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự 

tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2020 

 

I. Về đánh giá kết quả năm 2019 

Năm 2019, THADS Thái Nguyên có lượng thụ lý cao nhất về việc trong số các 

tỉnh của khu vực thi đua miền núi phía Bắc, đứng thứ hai về tiền; xếp thứ 28 về số 

lượng việc và thứ 49 số lượng tiền trên số 63 tỉnh thành. Kết quả thi hành đạt 85,82% 

về việc, vượt chỉ tiêu Bộ giao, nhưng kết quả về tiền chỉ đạt 30,06%, chưa đạt được 

chỉ tiêu 33% Bộ Tư pháp giao, nhưng có nguyên nhân khách quan, Cục THADS tỉnh 

đã có báo cáo giải trình về Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục trưởng Tổng cục 

THADS nhấn mạnh một số việc Cục THADS tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm hơn 

trong năm 2020 như: 

Thứ nhất, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 

tỉnh cần được tập trung và làm tốt hơn nữa tạo sự ổn định đảm bảo, góp phần giữ vững 

an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.  

Thứ hai, năm 2019 có sự chuyển giao lãnh đạo nhưng vẫn giữ được sự ổn định; 

tổ chức bộ máy đội ngũ công chức được tiếp tục củng cố kiện toàn. Đồng thời có sự 

phối hợp Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cũng như của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái 

Nguyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành thì công tác THADS mới đạt được 

kết quả tốt. Từ đó đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 

đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Thứ ba, án tín dụng ngân hàng còn đạt kết quả thấp, về việc đạt 17,8% về tiền 

đạt hơn 55%, mà án tín dụng ngân hàng phần lớn đều có tài sản bảo đảm, tài sản thế 

chấp và tài sản cầm cố. Về mặt nguyên lý, phải đạt kết quả rất cao bởi vì án có điều 

kiện. Tuy nhiên trong  thực tế có rất nhiều vướng mắc, cần phân tích, đánh giá sâu 

hơn, kỹ hơn những vướng mắc khó khăn, những nguyên nhân để năm 2020 có biện 

pháp cụ thể để thi hành đạt kết quả cao hơn và phối hợp chặt chẽ hơn với ngân hàng 

nhà nước, với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tháo gỡ những vướng mắc khó 

khăn. 

Thứ tư, qua công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đối với Cục 

THADS tỉnh vẫn còn những vi phạm, thiếu sót về trình tự thủ tục; có những sai phạm 

có thể không mắc phải như: thông báo thi hành án, chậm xác minh thi hành án... 

Những sai phạm này, xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và tinh thần trách 

nhiệm của Chấp hành viên chưa cao trong tổ chức thực hiện thi hành án. Những sai 

phạm này, không thể xem nhẹ, như  thông báo về các Quyết định thi hành án, nếu 

chúng ta vi phạm trình tự thủ tục, sau này nếu phát sinh khiếu nại tố cáo, phát sinh 
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tranh chấp, việc không thông báo đầy đủ cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trong việc thi hành án có thể dẫn tới phải hủy quyết định thi hành. Trên địa bàn Thái 

Nguyên có một bài học kinh nghiệm đối với vụ bồi thường nhà nước tại Đại Từ. Đề 

nghị các đồng chí phải tổ chức nghiêm túc, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục 

ngay những sai sót và hoàn toàn trong phạm vi chủ quan, mà có thể khắc phục được. 

Thứ năm, về công tác tổ chức cán bộ và quản lý điều hành đề nghị các đồng 

chí tiếp tục tự rút kinh nghiệm, từ vấn đề đoàn kết nội bộ, phát huy tập trung dân chủ 

trong quản lý điều hành quyết liệt, vai trò của các đồng chí thủ trưởng cơ quan THADS 

trong các hội nghị triển khai công tác của ngành cũng như trong các kỳ giao ban hàng 

quý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của Chấp hành viên. Đồng hành chia sẻ, tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc cho Chấp hành viên và không được khoán trắng cho Chấp 

hành viên có thể tự chủ động và tùy tiện trong hoạt động thi hành án để dẫn tới sai 

phạm thiếu sót mà sau này chúng ta phải khắc phục hậu quả rất khó khăn hoặc hậu 

quả pháp lý rất lớn. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Năm 2020, trong bối cảnh hướng tới Đại hội đại biểu các cấp, yêu cầu các đồng 

chí cần triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thi hành án, trong đó cần chú 

trọng một số nhiệm vụ sau: 

Một là, đề nghị các đồng chí phải hết sức lưu ý, kế hoạch, tổ chức thi hành các 

bản án, dự báo tính phức tạp, khó khăn của các việc thi hành án để chúng ta có kế 

hoạch tổ chức thi hành án ngay từ những ngày đầu năm 2020. Tổng cục THADS đã 

có văn bản chỉ đạo, tạm giao chỉ tiêu và yêu cầu triển khai công tác ngay ngày đầu, 

không để chủ quan hoặc chần trừ, đủng đỉnh trong công tác thi hành án mà phải có kế 

hoạch ngay từ đầu năm. Đặc biệt trong năm 2020 các đồng chí phải có kế hoạch và 

dự báo tình hình của từng việc thi hành án để có kế hoạch tổ chức thi hành án phù 

hợp. Việc nào chúng ta cần cưỡng chế huy động lực lượng thì phải cố gắng phối hợp 

với các ngành sớm, tránh các thời điểm tổ chức đại hội của các cấp. 

Hai là, làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ cấp cơ sở, 

tránh phát sinh khiếu nại tố cáo phức tạp, vượt cấp, tập trung đông người. Trong thời 

gian qua Thái Nguyên không có vụ việc phức tạp như các địa bàn khác nhưng chúng 

ta không được lơ là chủ quan, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2020 và 2021. 

Ba là, đề nghị các đồng chí triển khai đầy đủ, toàn diện và cụ thể những nội 

dung trong chương trình công tác trọng tâm của ngành về công tác THADS theo nghị 

quyết của Quốc hội, của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của tỉnh. Đặc biệt năm 

2020, trọng tâm công tác có nhiệm vụ tổng kết Luật THADS 2008 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2014, các đồng chí là những người hàng ngày tổ chức, triển khai, thực hiện 

Luật THADS vào trong thực tế đời sống xã hội nên rất mong các đồng chí tập trung 

đúc kết các kinh nghiệm thực tiễn từ các hoạt động công tác của mình để có đề xuất, 
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đóng góp cho những vướng mắc khó khăn và những biện pháp tháo gỡ cho công tác 

THADS để sau khi tổng kết năm 2020 chúng ta có đề xuất sửa đổi hoặc thay thế Luật 

THADS mới với những thay đổi hết sức cơ bản nhằm đưa công tác THADS sang giai 

đoạn mới hiệu quả hơn, đóng góp tích cực hơn cho phát triển kinh tế chung của cả 

nước và đặc biệt để đảm bảo nguyên tắc hiến định đó là bản án phải được thi hành. 

Thứ hai là thời gian thi hành án phải được rút ngắn để góp phần phát triển kinh tế xã 

hội. Thứ ba là hạn chế tối đa khiếu nại bức xúc của người dân trong công tác thi hành 

án. Thứ tư là hạn chế thấp nhất vi phạm, sai sót của công tác thi hành án. Đây là nhiệm 

vụ hết sức quan trọng, đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện cho năm 2020. 

Bốn là, công tác cán bộ là chìa khóa của mọi vấn đề, cần tiếp tục củng cố kiện 

toàn tổ chức cán bộ tại các Phòng, các Chi cục. Nâng cao năng lực, hiệu quả của vai 

trò quản lý điều hành của thủ trưởng các cơ quan THADS, của người đứng đầu trong 

điều hành đơn vị, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ. Đảm bảo tập trung dân chủ, kiểm soát, 

kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động của THADS đối với Chấp hành viên với trách nhiệm, 

quyền hạn của thủ trưởng cơ quan THADS. Đặc biệt thực hiện hiệu quả công tác 

phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự, từ quản lý tiền, 

tài sản thi hành án, trong quá trình kê biên, xử lý tài sản thi hành án./. 
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PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO 

Của đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 

THADS tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 

năm 2020 

 

I. Về đánh giá kết quả năm 2019 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết 

quả đạt được trong năm 2019 của ngành THADS tỉnh, trong những thành tích chung 

của tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của ngành thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, 

mặc dù có rất nhiều khó khăn do điều kiện khách quan của ngành. Tuy nhiên, toàn 

ngành đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ban chỉ đạo thi hành án các cấp đã kịp thời được kiện toàn lại, một số Ban chỉ 

đạo đã chủ động trong việc họp bàn các vụ án khó khăn, phức tạp theo đề nghị của 

cơ quan THADS như: Thành phố Thái Nguyên, TP Sông Công, huyện Đồng Hỷ…; 

việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác THADS ngày càng được chú 

trọng. Vì vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra “điểm nóng” về thi 

hành án làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự… Những kết quả trên đã góp phần ổn 

định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnhvà cần được phát huy trong năm 2020 để tạo tiền đề cho đại 

hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc năm 2020. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn không ít những tồn tại, hạn chế làm 

ảnh hưởng đến kết quả thi hành án cần có những biện pháp khắc phục sớm trong 

thời gian tới 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, với nhiều cơ hội, 

khó khăn, thách thức đối với công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính. Thái 

Nguyên cùng cả nước xây dựng nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, tạo dựng 

thể chế, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, an toàn, 

thuận lợi. Công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục gắn liền với 

yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và quan điểm của Chính phủ trong nhiệm 

kỳ 2016-2021 về xây dựng Chính phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ”. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành THADS tỉnh tập trung thực hiện một số nội 

dung trọng tâm sau: 

Một là, Cục THADS tỉnh cần rà soát những quy định mới liên quan đến công 

tác THADS để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành những văn bản 

chỉ đạo phối hợp với các ngành có liên quan, tăng cường rà soát quy chế phối hợp 
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đã được ký kết giữa các ngành để điều chỉnh kịp thời và tiếp tục ký quy chế phối 

hợp với các ngành có liên quan đến công tác THADS. Nếu có quy chế, ngoài việc 

thực hiện phối hợp thường xuyên chúng kiểm tra, đánh giá để nhắc nhở, đôn đốc 

theo quy chế. Bên cạnh đó, năm 2020 làm năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nên 

những vụ án nào cần cưỡng chế thì thực hiện ngay, vì đến thời gian đại hội Đảng 

việc tổ chức cưỡng chế sẽ khó khăn, phức tạp và cần tạo sự ổn định.  

Hai là, căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nhiệm vụ mà Bộ Tư 

pháp, Tổng cục THADS giao cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020 của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành 

vượt chỉ tiêu đề ra, cần bám sát những văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, 

của tỉnh để tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 15/5/2017 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS. 

Ba là, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục tuyên 

truyền Luật Tố tụng hành chính 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách 

nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án đến cán bộ, công chức 

trong ngành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân. Tích cực tham mưu 

cho UBND tỉnh trong công tác Thi hành án hành chính tại địa phương; thực hiện tốt quy 

chế của Ban chỉ đạo THADS để đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết đối với 

những vụ việc kéo dài, phức tạp, khó thi hành. Đối với các vụ việc khó thi hành nếu tổ 

chức họp đề ra những giải pháp hữu hiệu, phối hợp tốt với các ngành, các cấp thì các vụ 

việc sẽ được tháo gỡ một cách tích cực. 

 Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác THADS, nhất là 

kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hướng dẫn 

chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra nội bộ. Thường xuyên tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ, kỹ năng cho Chấp hành viên để nâng cao năng lực tổ chức thi hành, nếu 

năng lực Chấp hành viên hạn chế, không tuân thủ quy định pháp luật nó sẽ dẫn đến 

hậu quả khôn lường. 

Năm là, Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ tỉnh đến huyện, quan 

tâm bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đề xuất kịp thời với 

cấp có thẩm quyền để bổ sung về cơ sở vật chất, kho tàng phục vụ công tác thi hành 

án, đặc biệt là các kho tàng chuyên dụng phục vụ cho công tác thi hành án. 

 Năm là, Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục 

thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo 

THADS trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức Thi hành án dân sự. Chủ động, duy 
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trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp và ngành trong công tác 

THADS. 

 Sáu là, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tuân thủ đúng 

quy định pháp luật, giải quyết thấu tình đạt lý, tránh để công dân bức xúc, hạn chế 

việc khiếu nại tố cáo trong công tác THADS./. 


