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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính cho các Chấp hành viên, các Phòng chuyên môn thuộc Cục  

và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố năm 2022 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh 

vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các 

cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự. 
/ 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chấp hành viên, các Phòng 

chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố năm 

2022, như sau: 

1. Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với 

bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật.  

2. Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng 

pháp luật việc thi hành án dân sự (THADS) có điều kiện thi hành và chưa có 

điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định thông tin người 

phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến 

lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin 

điện tử THADS, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ 

thông tin về thi hành án hành chính theo quy định. 

3. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành án, trong đó: 

3.1. Đảm bảo tỷ lệ thi hành án xong trên 82,5% về việc và trên 42,1% về 

tiền trên tổng số có điều kiện thi hành (chi tiết từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo 

Quyết định này).  
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3.2. Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ 

đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo (nếu có). 

3.3. Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, các khoản thu cho ngân 

sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền trên tổng số có 

điều kiện thi hành cao hơn năm 2021.  

4. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra; cơ bản khắc phục tình 

trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê 

biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án.  

5. Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời 

hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, Chi cục 

THADS các huyện, thành phố.  

6. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu 

nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, 

tố cáo tồn đọng, kéo dài. Hạn chế phát sinh vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi 

thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động THADS; giải quyết dứt điểm 

các vụ việc bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính (nếu có). 

7. Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã 

có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án. Thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến thi hành án hành chính thuộc trách nhiệm 

của Cục, Chi cục Thi hành án dân sự và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

8. Đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thi hành án. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ 

chức bộ máy, đội ngũ công chức THADS, bảo đảm công khai, minh bạch, trách 

nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

9. Quản lý chặt chẽ ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản theo 

đúng quy định của pháp luật nhằm phòng tránh thất thoát, lãng phí, không hiệu 

quả. Thực hiện nghiêm chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; đồng thời, triển 

khai việc thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trên 

theo đúng chỉ đạo của Tổng cục THADS.  

10. Đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn, kết hợp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong việc triển khai thực hiện công tác THADS năm 2022. 

Điều 2. Để đảm bảo thực hiện có kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Điều 1 

của Quyết định này, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng 

Chi cục THADS các huyện, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình tập trung thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp được 

nêu tại Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành 

án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết 

định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định 

số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi 

hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân 
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sự địa phương năm 2022; Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi 

hành án hành chính năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự và các kế hoạch công 

tác năm 2022 của đơn vị, địa phương. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu, 

nhiệm vụ theo Quyết định này, có trách nhiệm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Chấp 

hành viên thuộc Chi cục đảm bảo chính xác, công bằng, khả thi và không thấp 

hơn chỉ tiêu Cục giao cho Chi cục; xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá 

mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chấp hành viên thuộc Chi cục. 

2. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng 

nghiên cứu, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các Chi cục THADS cấp huyện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ THADS, theo dõi THAHC.  

3. Chánh Văn phòng chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng chuyên môn 

thuộc Cục có trách nhiệm giúp Cục trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và 

đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của các Chấp hành 

viên thuộc Cục và các Chi cục THADS huyện, thành phố. 

4. Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao là một trong những căn 

cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để đánh giá công chức, chi 

thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành và xét đề nghị xếp hạng, bình xét 

thi đua khen thưởng năm 2022 đối với các cơ quan THADS và Chấp hành viên. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                        

- Như điều 4 (thực hiện); 

- Tổng cục THADS (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ  

     THADS tỉnh (để báo cáo); 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện, TP - Trưởng BCĐ  

     THADS huyện, TP (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang thông tin điện tử của Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Huyền 20b). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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