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Kính gửi:   

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

- Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. 

 

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) trân trọng gửi tới đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang kết quả 10 tháng năm 2022 như sau: 

- Kết quả thi hành án dân sự về việc 

Tổng số giải quyết 4.351 việc1, xếp thứ 50/63. Sau khi trừ số ủy thác, thu 

hồi, hủy quyết định thi hành án, tổng số phải thi hành 4.325 việc (xếp thứ 50/63), 

trong đó: 

Có điều kiện thi hành 3.713 việc (xếp thứ 51/63), giảm 332 việc (giảm 

8,21%) so với cùng kỳ năm 2021; Chưa có điều kiện 542 việc; 

Đã thi hành xong 3.049 việc (xếp thứ 46/63), giảm 136 việc (giảm 4,27%) 

so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 82,12% (tăng 3,38%) so với cùng kỳ năm 2021, 

xếp thứ 5/63, còn thiếu 0,38% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 82,50%; 

- Kết quả thi hành án dân sự về tiền 

- Tổng số giải quyết 206 tỷ 357 triệu 553 nghìn đồng2, xếp thứ 59/63. Sau 

khi trừ số ủy thác, thu hồi, hủy quyết định thi hành án, tổng số phải thi hành 203 

tỷ 715 triệu 521 nghìn đồng (xếp thứ 59/63), trong đó: 

Có điều kiện thi hành 109 tỷ 988 triệu 255 nghìn đồng (xếp thứ 58/63), tăng 

1 tỷ 555 triệu 152 nghìn đồng (tăng 1,43%) so với cùng kỳ năm 2021; Chưa có 

điều kiện 78 tỷ 570 triệu 371 nghìn đồng; 

Đã thi hành xong 58 tỷ 256 triệu 400 nghìn đồng (xếp thứ 58/63), tăng 7 tỷ 

356 triệu 602 nghìn đồng (tăng 14,45%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 

52,97% (tăng 6,02%) so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 9/63, cao hơn 10,87% so 

với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 42,10%; 

- Trên cơ sở kết quả thi hành án dân sự 10 tháng năm 2022 cho thấy: kết 

quả THADS tỉnh Tuyên Quang về việc tăng 0,83%, về tiền giảm 1,45% so với kết 

                                                 
1 Số việc cùng kỳ năm 2021, Tổng số giải quyết 4.747 việc; Số thụ lý mới 3.710 việc; Tổng số phải thi hành 4.713 

việc; Số có điều kiện thi hành 4.045 việc; Số thi hành xong 3.185 việc; Số chuyển kỳ sau 1.528 việc. 
2 Số tiền cùng kỳ năm 2021, Tổng số giải quyết 280 tỷ 474 triệu 513 nghìn đồng; Số thụ lý mới 111 tỷ 687 triệu 

495 nghìn đồng; Tổng số phải thi hành 275 tỷ 183 triệu 639 nghìn đồng; Số có điều kiện thi hành 108 tỷ 433 triệu 

103 nghìn đồng; Số thi hành xong 50 tỷ 899 triệu 798 nghìn đồng; Số chuyển kỳ sau 224 tỷ 283 triệu 841 nghìn 

đồng. 
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quả 9 tháng năm 2022. So với cùng kỳ năm 2021 số thụ lý mới về việc giảm 

12,37%, về tiền giảm 22,45%. Tuy nhiên, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã có 

nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao, đến thời điểm 10 tháng 

về việc còn thiếu 0,38%, về tiền cao hơn 10,87% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS 

giao năm 2022. So với mặt bằng chung của toàn quốc, kết quả THADS về việc 

đứng thứ 5/63, về tiền đứng thứ 9/63. Do đó, trong 02 tháng cuối năm Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa phấn đấu đạt và vượt chỉ 

tiêu giao, góp phần cùng cả nước hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. 

Tổng cục THADS trân trọng gửi đến các Đồng chí một số chỉ tiêu, kết quả 

THADS 10 tháng năm 2022 của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang và mong tiếp tục 

nhận được sự quan tâm, phối hợp, đôn đốc, chỉ đạo của các Đồng chí đối với công 

tác THADS trên địa bàn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;        

- Bộ trưởng Lê Thành Long (để b/c);     

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

- Các Phó TCT (để biết); 

- Lưu: VT. 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thái 
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