
                                                                                                                                                                                                                        

DANH SÁCH CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP  

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-CTHADS  ngày 30 tháng 9 năm 2022 

của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang) 

 

Số 

TT 

Họ và tên, chức danh, chức 

vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến, giải pháp 

Thời gian 

công 

nhận 

sáng 

kiến, giải 

pháp 

Nội dung, phạm vi ảnh hưởng,  

hiệu quả áp dụng 

1 

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà 

Chánh Văn phòng Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công 

tác Văn phòng tại Chi cục 

THADS các huyện, thành 

phố Tuyên Quang năm 

2022. 

Năm 2022 

* Nội dung: Tham mưu với Lãnh đạo Cục ban 

hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác Văn 

phòng; các văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng 

dẫn thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp, thống 

kế, văn thư, lưu trữ, kế toán, một cửa, tiếp nhận 

thông tin, văn bản, nhằm bảo đảm sự thông suốt 

trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành từ 

Cục đến Chi cục. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục THADS các 

huyện, thành phố Tuyên Quang. 

* Hiệu quả áp dụng: Công tác quản lý, chỉ đạo, 

điều hành từ Cục đến Chi cục bảo đảm sự thông 

suốt; văn bản được triển khai kịp thời, báo cáo 

đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian; 

việc ứng dụng công nghệ thông tin được sử 

dụng thường xuyên và có hiệu quả; thực hiện 

tiết kiệm kinh phí được giao và chi đúng mục 

đích, đúng quy định. 
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2 

Ông: Nguyễn Hoàng Minh 

Thư ký Văn phòng Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang 

Ứng dụng chữ ký số do 

Ban cơ yếu Chính phủ cấp 

cho các cơ quan THADS 

tỉnh Tuyên Quang để giao 

dịch trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến quốc gia 

với Kho bạc nhà nước. 

Năm 2022 

* Nội dung: Tham mưu với lãnh đạo Cục ban 

hành văn bản yêu cầu các chi cục đăng ký chứng 

thư số và đề nghị Ban cơ yếu Chính phủ cấp 

chứng thư số cho cá nhân để tham gia vào quá 

trình ký số trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

giao dịch với Kho bạc, đồng thời phục vụ cho 

chuyển đổi số quốc gia. 

- Liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Ban cơ 

yếu Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Kho bạc 

nhà nước; Kho bạc tỉnh Tuyên Quang, kho bạc   

các huyện trực tiếp cài đặt chữ ký số, ứng dụng 

chữ ký số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp để thực 

hiện các giao dịch với kho bạc trong việc chi sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

- Tham mưu ban hành Văn bản phát chứng thư 

số cho các cá nhân để thực hiện.  

* Phạm vi ảnh hưởng: Các cơ quan Thi hành 

án dân sự tỉnh Tuyên Quang. 

* Hiệu quả áp dụng: Năm 2022 đã cài đặt và 

hướng dẫn cho 6/7 chi cục cấp huyện sử dụng, 

thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch với 

Kho bạc trên Cổng dịch vụ công quốc gia và 

thành công trong việc giao dịch có pháp lý 

đúng theo quy định của nhà nước, đẩy nhanh 

tiến độ giải quyết công việc, không mất phí sử 

dụng và có thời hạn sử dụng là 10 năm. 
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3 

Bà: Nguyễn Thị Ánh 

Thủ kho - Thủ quỹ, Văn 

phòng Cục THADS tỉnh 

Tuyên Quang 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý Kho vật 

chứng, tài sản tạm giữ tại 

Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang. 

Năm 2022 

* Nội dung: 1. Kiểm tra, phân loại, sắp xếp và 

bảo quản lại tài sản, tang vật trong kho theo 02 

nhóm:  

+ Nhóm 1: Vụ án gồm vật chứng có giá trị sử 

dụng. 

+ Nhóm 2: Vụ án gồm vật chứng không có giá 

trị sử dụng 

- Gắn thẻ kho cho tang vật + Biên bản giao, 

nhận vật chứng. 

- Đưa tang vật vụ án đó vào bảo quản theo từng 

nhóm riêng.  

 2. Áp dụng công nghệ thông tin vào cách ghi 

chép, theo dõi quá trình nhập, xuất kho trên sổ theo 

dõi tài sản tang vật tạm giữ, kê biên: 

- Nhập các thông tin về vật chứng của từng vụ 

việc trên máy tính,   copy (sao chép) rồi pate 

(dán) vào từng mục vật chứng của Sổ theo dõi 

vật chứng, tài sản bị kê biên, tạm giữ theo quy 

định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 

01/02/2016 tại cột tên “Vật chứng” đồng thời gửi 

mail cho kế toán cùng các bộ phận có liên quan 

vào sổ (các bộ phận khác không mất thời gian để 

nhập lại các thông tin). 

- Khi có Lệnh xuất và Phiếu xuất kích vào Lệnh 

Home trên thanh công cụ chọn Find lọc vật 

chứng cần xuất kho tang vật xuất kho trong 

tháng, tiến hành chọn vật chứng cần xuất vào 
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Insert  chọn Shapes  để gạch vật chứng đã xuất 

kho. Khi muốn kiểm tra tang vật ta có thể dễ dàng 

nhìn thấy được các tang vật còn tồn lại của từng 

vụ án.  

* Phạm vi ảnh hưởng: Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang. 

* Hiệu quả áp dụng: Tang, tài vật trong kho 

được xắp xếp khoa học, tiết kiệm thời gian tìm 

kiếm, thời gian nhập thông tin của các bộ phận 

khác; kiểm tra tang vật của từng vụ án nhanh 

chóng, chính xác; kiểm soát đầy đủ tang vật tồn 

kho; công tác quản lý kho vật chứng đảm bảo 

đúng yêu cầu. Trong năm không để mất, hỏng 

tang, tài vật.    

4 

Bà: Trịnh Thị Nam 

Phó trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ, Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang 

Tham mưu xây dựng và 

ban hành Quy định Tiêu 

chí, quy trình, thủ tục hồ 

sơ xét công nhận sáng kiến 

và công nhận phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng 

của sáng kiến, đề tài 

nghiên cứu khoa học đã 

được nghiệm thu của cơ 

quan có thẩm quyền trong 

các cơ quan Thi hành án 

dân sự tỉnh Tuyên Quang 

nhằm nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng, thẩm 

Năm 2022 

* Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản 

liên quan đến sáng kiến, giải pháp; tổng hợp các 

ý kiến tham gia góp ý của thành viên hội đồng 

sáng kiến qua việc xét, đánh giá hàng năm đã 

tham mưu với Cơ quan Thường trực của Hội 

đồng và đề xuất ban hành mới Quy định về quy 

trình xét sáng kiến, giải pháp phù hợp với tình 

hình thực tiễn trong việc xây dựng, tổng hợp, 

thẩm định, đánh giá, chấm điểm của Hội đồng 

giúp cho việc đánh giá sáng kiến, giải pháp 

được toàn diện, chính xác, công bằng, đúng quy 

định.    

* Phạm vi ảnh hưởng: Hội đồng sáng kiến, 

giải pháp cơ sở và các cơ quan Thi hành án dân 
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định, đánh giá sáng kiến, 

giải pháp. 

sự tỉnh Tuyên Quang. 

* Hiệu quả áp dụng: Quy định tiêu chí, quy 

trình đã được Hội đồng sáng kiến giải pháp cấp 

cơ sở trình Cục trưởng ban hành và được thực 

hiện từ năm 2022 (Quyết định số 124/QĐ-

CTHADS ngày 30/6/2022 của Cục THADS). 

- Khắc phục được khó khăn, vướng mắc từ thực 

tại (quy định sáng kiến, giải pháp được công 

nhận để làm căn cứ đánh giá, phân loại công 

chức thì hiện nay không còn phù hợp; chưa quy 

định cụ thể về nguyên tắc, điểm chuẩn cho từng 

tiêu chí và phương pháp chấm điểm; Quy định 

tiêu chí hiệu quả của sáng kiến phải đạt điểm 

tối đa thì sáng kiến, giải pháp đó mới được công 

nhận; nội dung cần thể hiện trong báo cáo sáng 

kiến không còn phù hợp với tình hình thực tiễn 

và hướng dẫn gần đây của Tổng cục THADS; 

một số cá nhân xây dựng báo cáo, sáng kiến 

không đúng mẫu).     

5 

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Thẩm tra viên phòng Kiểm 

tra và Giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, Cục THADS tỉnh Tuyên 

Quang 

 

Một số giải pháp nâng cao 

kỹ năng tiếp công dân 

trong giải quyết đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh về thi hành án dân sự 

tại Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang. 

Năm 2022 

* Nội dung: Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao. 

- Thường xuyên nghiên cứu kỹ và nắm vững các 

quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu nội dung 

đơn để phân loại đơn chính xác, phối hợp với 

CHV đang giải quyết vụ việc để làm rõ mục 
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 đích của đương sự, chuẩn bị nội dung tiếp công 

dân (đưa ra những nội dung cần hỏi, cần làm rõ 

đối với công dân), dự kiến những tình huống có 

thể xảy ra và hướng xử lý tình huống tại buổi 

tiếp công dân, luôn chủ động trong buổi tiếp 

công dân đảm bảo không để đương sự bức xúc 

trong quá trình làm việc.  

 - Tại buổi tiếp công dân luôn có thái độ đúng 

mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận, ghi 

chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình 

bày; giải thích, hướng dẫn cho công dân chấp 

hành đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự. 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kỹ năng tiếp công 

dân: “kỹ năng hỏi, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng 

ghi chép nội dung trình bày của người khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh”.  

- Căn cứ biên bản tiếp công dân, thực hiện phân 

loại đơn và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định 

pháp luật.  

* Phạm vi ảnh hưởng: Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Tuyên Quang   

* Hiệu quả áp dụng: 100% vụ việc tiếp công 

dân không gây bức xúc cho người dân, không 

có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo về hành vi 

tiếp công dân.  

- Năm 2022 thực hiện tiếp 13 lượt công dân, 
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tiếp nhận 48 đơn, trong đó có: 01 đơn khiếu nại; 

01 đơn tố cáo; 46 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết 

quả: Đã giải quyết xong 48/48 đơn, tỷ lệ giải 

quyết đạt 100%, không phát sinh đơn khiếu nại, 

tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tiêu biểu có 

02 vụ việc phức tạp, đơn gửi nhiều lần và gửi 

nhiều cơ quan đã được giải quyết xong (Vụ Mai 

Thị Hạ; Vụ: Nguyễn Thị Minh Thuật). 

6 

Ông: Trương Lý Anh Sơn 

Thư ký THA Phòng Nghiệp 

vụ và Tổ chức THA, Cục 

THADS tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác 

xác minh điều kiện thi 

hành án. 

Năm 2022 

* Nội dung: Giúp cho Chấp hành viên phân loại 

án chính xác, hiệu quả.  

 - Duy trì thực hiện tốt, có hiệu quả các Quy chế 

đã được ký kết; tăng cường phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong công tác xác minh 

điều kiện thi hành án.  

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã, phường, thị trấn trong việc vận động, thuyết 

phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành, 

đặc biệt là các xã có những khu tập trung người 

theo đạo, chú trọng làm việc với người đứng 

đầu có uy tín để phối hợp giáo dục, thuyết phục 

người phải thi hành án thực hiện cung cấp thông 

tin theo yêu cầu của Chấp hành viên về xác 

minh điều kiện thi hành án. 

- Tham mưu với Lãnh đạo phòng xây dựng nội dung 

tuyên truyền về Luật THADS và trực tiếp phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn, tổ trưởng, trưởng thôn 

phát tờ gấp tuyên truyền về Luật THADS. 
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* Phạm vi ảnh hưởng: Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.   

* Hiệu quả áp dụng: Người phải thi hành án, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ 

thông tin thường xuyên phối hợp và có trách 

nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin, tạo 

điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên xác minh 

điều kiện thi hành án của người phải thi hành án 

đầy đủ, kịp thời, từ đó phân loại án có điều kiện 

và chưa có điều kiện được chính xác 100%. 

- Báo cáo CHV tham mưu với Trưởng phòng đề 

xuất với thủ trưởng cơ quan ban hành các quyết 

định về thi hành án đúng quy định của pháp 

luật, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo về thi hành 

án dân sự tại đơn vị. Tiêu biểu vụ: Nguyễn Văn 

Công, qua phối hợp xác minh đương sự có tài 

sản nhà đất đang làm thủ tục mua bán đã tham 

mưu ban hành quyết định tạm dừng việc mua 

bán chuyển nhượng và vận động gia đình biết 

nghĩa vụ của người phải thi hành án và đã tự 

nguyện nộp số tiền 148.603.000đ. 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về Luật 

THADS và trực tiếp phát 100 tờ gấp tuyên 

truyền về Luật THADS. 

7 

Bà: Đỗ Thị Hồng Huệ 

CHV sơ cấp Phòng Nghiệp 

vụ và Tổ chức THA, Cục 

Một số giải pháp nâng cao 

hiệu quả công tác miễn, 

giảm thi hành án nhằm giảm 

án chưa có điều kiện thi 

Năm 2022 

* Nội dung: Đổi mới trong việc theo dõi, lập hồ 

sơ miễn, giảm thi hành án dân sự, giảm lượng  

việc, tiền chưa có điều kiện thi hành, nâng cao 
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THADS tỉnh Tuyên Quang   hành còn tồn đọng. hiệu quả, kết quả thi hành án. 

- Tham mưu với trưởng phòng phân công nhiệm 

vụ cho một Chấp hành viên đảm nhiệm việc 

theo dõi và thực hiện các thủ tục miễn, giảm thi 

hành án của Phòng thay cho việc hồ sơ của 

CHV nào thì CHV đó theo dõi và làm thủ tục đề 

nghị miễn, giảm. Việc phân công đã được thể 

hiện cụ thể trong Thông báo về việc phân công 

nhiệm vụ đối với công chức của Phòng. Cách 

làm này tránh việc quên rà soát và chậm lập hồ 

sơ đề nghị miễn, giảm thi hành án.  

- Các Chấp hành viên rà soát và lập danh sách 

các vụ việc đủ điều kiện hoặc có thể thực hiện 

xét miễn, giảm thi hành án trong năm và chuyển 

cho Chấp hành viên phụ trách công tác miễn, 

giảm thi hành án tổng hợp và theo dõi.  Hằng 

tháng, Chấp hành viên được phân công thực hiện 

việc cập nhật và thông báo cho các Chấp hành 

viên những vụ việc đến hạn hoặc đã đủ điều kiện 

để xét miễn, giảm để đôn đốc thực hiện. 

+ Đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành 

án, đã đủ thời hạn theo quy định để xét miễn, 

giảm thi hành án nhưng chưa thi hành được một 

phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước, Chấp 

hành viên sẽ trực tiếp vận động đương sự, người 

nhà đương sự hoặc phối hợp với Trại giam, Trại 

tạm giam để vận động thân nhân của người phải 

thi hành án là phạm nhân nộp thay một phần 
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khoản thu nộp ngân sách để có thể đủ điều kiện 

xét miễn, giảm phần nghĩa vụ còn lại. 

 + Xác minh điều kiện miễn, giảm theo quy 

định.  

- Công chức được phân công chủ động lập hồ sơ 

đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án để 

chuyển Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát theo 

đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định 

của pháp luật. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Chấp hành viên, thư ký 

phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án. 

* Hiệu quả áp dụng: Đảm bảo đúng trình tự, 

thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật, 

không còn xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm 

chuyển hồ sơ xét miễn, giảm chuyển sang cơ 

quan kiểm sát cùng cấp như trước đây. Kết quả 

miễn, giảm năm 2022:  

- Kết quả miễn, giảm của Phòng: 

+ Miễn 04 việc = 35.260.000đ   

+ Giảm số tiền: 136.993.000đ   

- Kết quả miễn, giảm của cá nhân: 

+ Miễn 01 việc = 4.163.000đ   

+ Giảm số tiền: 55.512.000đ   

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu THA: Về việc đạt 

84,44 %, ; Về tiền đạt 46,20 % (Vượt 1,94% về 

việc và vượt 4,1% về tiền).  
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8 

Ông: Hà Duy Hiển 

CHV trung cấp, Phó Chi cục 

trưởng Chi cục THADS thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả giải 

quyết hồ sơ thi hành án có 

giá trị tiền lớn, góp phần 

đảm bảo hoàn thành và 

vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ 

kế hoạch của đơn vị. 

Năm 2022 

* Nội dung: Giải quyết đối với các loại vụ việc 

thi hành án có giá trị tiền lớn đạt hiệu quả, bảo 

vệ quyền lợi của người được thi hành án góp 

phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành 

án về phần việc, phần tiền của tập thể Chi cục 

THADS và cá nhân. 

- Cá nhân nghiên cứu kỹ Bản án, Quyết định 

của Tòa án, xây dựng kế hoạch chi tiết giải 

quyết hồ sơ thi hành án, áp dụng đúng pháp luật 

đối với từng vụ việc cụ thể. 

- Tìm hiểu về nhân thân, các tài sản để đảm bảo 

thi hành án của đương sự qua đại diện thôn, tổ 

dân phố và UBND xã, phường từ đó phát huy 

kỹ năng vận động, thuyết phục để người phải 

THA hợp tác trong quá trình xác minh, giải 

quyết vụ việc thi hành án đảm bảo vừa đúng 

quy định của pháp luật vừa đảm bảo quyền lợi 

cũng như nghĩa vụ của các bên đương sự. 

- Xây dựng kế hoạch, kiên quyết cưỡng chế thi 

hành án đối với các vụ việc đương sự số tình 

trây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ, kéo dài thời 

gian thi hành án. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Tại địa bàn thành phố 

Tuyên Quang. 

* Hiệu quả áp dụng: - Ban hành Quyết định áp 

dụng biện pháp bảo đảm đối với tài sản phải 

đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với 04 
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đương sự, với số việc thi hành xong 06 việc = 

1.730.586.000đ. Ban hành Quyết định cưỡng chế 

thi hành án đối với 05 trường hợp. 

 - Kết quả thi hành án đến 31/8/2022: Tỷ lệ thi 

hành xong về việc đạt 83,85% (vượt 1,35%); về 

tiền đạt 64,67% (vượt 22,57%). Trong đó số giải 

quyết và thi hành xong về tiền của cá nhân 

chiếm tỷ lệ 29,53% của đơn vị. Đến hết 30/9/2022 

chỉ tiêu được giữ vững và còn vượt hơn nữa.  

9 

Ông: Trần Quang Hưng 

CHV trung cấp - Chi cục 

trưởng Chi cục THADS 

huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang 

Tăng cường công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo giải quyết các 

vụ việc có giá trị lớn liên 

quan đến tín dụng ngân 

hàng nhằm phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022. 

Năm 2022 

* Nội dung: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo giải quyết các vụ việc phải thi hành án phức 

tạp, có giá trị lớn, hạn chế tối đa những thiếu 

sót, vi phạm của Chấp hành viên trong quá trình 

tổ chức thi hành án.  

- Chỉ đạo Chấp hành viên xác minh điều kiện, 

tài sản của đương sự đầy đủ, chính xác, đồng 

thời tìm hiểu, nắm bắt diễn biến sự việc, tư 

tưởng, thái độ của người phải thi hành án, người 

được thi hành án và những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan để xây dựng kế hoạch tổ 

chức thi hành án phù hợp đối với từng vụ việc.   

- Đối với các vụ việc phải thi hành liên quan 

đến án tín dụng ngân hàng có giá trị lớn, phức 

tạp, yêu cầu Chấp hành viên xây dựng kế hoạch, 

thời gian thực hiện, tiến độ hoàn thành và báo 

cáo, đề xuất để Chi cục trưởng trực tiếp cùng 

tham gia giải quyết.  
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- Trực tiếp kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, 

cho ý kiến chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc cho Chấp hành viên.  

- Tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục và 

công tác dân vận trong thi hành án dân sự để 

đương sự và thân nhân của họ tự nguyện thi 

hành án. Chỉ đạo chấp hành viên thường xuyên rà 

soát phân loại án chính xác để có biện pháp tổ 

chức thi hành án phù hợp. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành 

liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án 

dân sự. 

- Thường xuyên quan tâm, đảm bảo các chế độ, 

chính sách kịp thời đối với các Chấp hành viên, 

công chức để các Chấp hành viên, công chức 

yêu ngành, yêu nghề phấn đấu xây dựng đơn vị, 

ngành ngày càng vững mạnh. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Yên Sơn. 

* Hiệu quả áp dụng: Chỉ đạo giải quyết xong 

một số vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân 

hàng có giá trị lớn, tiêu biểu: Vụ Hoàng Anh 

Tuấn với số tiền 974.092.000đ đơn vị đã làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động để đương sự tự 

nguyện nộp tiền chuộc lại tài sản trước khi đưa 

ra bán đấu giá; vụ Phan Sĩ Khiêm với số tiền 

1.079.017.000đ; Vụ: Lê Đức Mạnh và Phạm 
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Thị Trường với số tiền: 1.025.259.000đ.  

- Tổng số tiền thi hành xong của loại án tín dụng 

ngân hàng: 3.863.100.000đ (Chiếm 56,4% trên 

tổng số tiền thi hành xong của đơn vị). 

- Về kết quả thi hành án của đơn vị đến 12/9/2022: 

Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt  85,1%; về tiền 

53,14% (vượt 2,6 % về việc và 11,04% về tiền so 

với chỉ tiêu được giao năm 2022). 

- Về kết quả THA của cá nhân đến 12/9/2022: 

Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 91,43%; về tiền 

89,79% (vượt 8,93 % về việc và 47,69% về tiền 

so với chỉ tiêu được giao năm 2022). 

10 

Bà: Triệu Thu Hằng 

CHV trung cấp Chi cục 

THADS huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Nâng cao hiệu quả công tác 

thi hành án dân sự bằng 

biện pháp vận động, giáo 

dục thuyết phục và thỏa 

thuận thi hành án. 

Năm 2022 

* Nội dung: Trong năm với nhiệm vụ phải thụ 

lý thi hành 260 việc = 7.622.919.000đ, phụ trách 

9 xã. Qua việc nghiên cứu hồ sơ, xác minh điều 

kiện THA cụ thể, chính xác; phối hợp với tổ, 

xóm, chính quyền địa phương là nơi gần gũi nhất 

với đương sự để nắm bắt tư tưởng, thái độ của 

người được THA, người phải THA và những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để vận 

dụng kỹ năng thuyết phục, vận động đối với từng 

trường hợp cụ thể để đương sự hiểu quyền và 

nghĩa vụ đồng thời tự nguyện THA và thỏa thuận 

THA, hạn chế phải tổ chức cưỡng chế THA. 

 * Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Yên Sơn. 

* Hiệu quả áp dụng: Thi hành xong một số vụ 
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việc có số tiền phải thi hành án lớn, tiêu biểu: vụ 

Hoàng Anh Tuấn số tiền cả gốc và lãi là: 

991.984.000đ; vụ Trần Văn Bình và Trương Thị 

Nghĩa số tiền: 243.314.000đ; vụ Hoàng Văn Như 

số tiền: 108.000.000đ. 

- Kết quả THA đến ngày 09/9/2022: Thi hành 

xong về việc đạt tỷ lệ 89,91%, về tiền đạt  

69,96% (vượt 7,41% về việc và 27,8% về tiền).  

- Rút ngắn thời gian giải quyết việc THA, tiết 

kiệm kinh phí, nguồn nhân lực, không phát sinh 

khiếu nại, tố cáo, không phải tổ chức cưỡng chế 

THA, góp phần vượt các chỉ tiêu được giao. 

11 

Ông: Nguyễn Thanh Bình 

CHV trung cấp, Chi cục 

trưởng Chi cục THADS 

huyện  Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đổi mới phương pháp lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý, điều 

hành nhằm nâng cao hiệu 

quả trong công tác giải quyết 

việc thi hành án dân sự. 

Năm 2022 

* Nội dung: Thi hành dứt điểm các bản án, 

quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, 

bảo đảm quyền, lợi ích của nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, hạn chế 

tối đa các khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách 

nhiệm của Cơ quan thi hành án dân sự, của 

Chấp hành viên và công chức khác, không làm 

phát sinh mâu thuẫn mới trong xã hội, góp phần 

đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. 

 - Tổ chức họp tập thể lãnh đạo đơn vị để chỉ ra 

những khó khăn, vướng mắc, báo cáo Chi bộ có 

những giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp, hiệu quả. 

- Chi bộ Chi cục ban hành Nghị quyết về tập 

trung giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự 

có điều kiện thi hành có giá trị lớn, từ đó làm cơ 
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sở để Chi cục triển khai, tổ chức thực hiện.  

- Phân công lại Chấp hành viên phụ trách giải 

quyết việc thi hành án theo địa bàn dân cư, thư 

ký giúp việc cho CHV kiêm thêm một số nhiệm 

vụ hành chính, nghiệp vụ đảm bảo hợp lý, phù 

hợp với điều kiện, năng lực của từng công chức. 

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ của công chức. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Sơn Dương 

* Hiệu quả áp dụng: Đã lãnh đạo, chỉ đạo 

Chấp hành viên tập trung giải quyết, tổ chức 

cưỡng chế thành công một số vụ việc có số tiền 

phải thi hành án lớn, điển hình vụ Trần Văn 

Hiếu + Lê Thị Thu số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; vụ 

Trần Quốc  số tiền 500 triệu đồng...; Vận động, 

thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, 

như vụ Hoàng Thị Sính + Nguyễn Văn Mùi số 

tiền hơn 1,5 tỷ đồng, vụ Nguyễn Công Long số 

tiền hơn 410 triệu đồng… 

- Kết quả THA của đơn vị đến 19/9/2022 tỷ lệ 

giải quyết xong về việc đạt tỷ lệ 84,7%, về tiền 

đạt 44,2% (vượt 2,5% về việc và 2,1% về tiền). 

- Kết quả THA của cá nhân đến 19/9/2022 tỷ lệ 

giải quyết xong về việc đạt 90,9%, về tiền đạt 

46,2% (vượt 8,4% về việc 4,1% về tiền). 
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12 

Ông: Trương Thành Thủy 

CHV trung cấp, Chi cục 

trưởng Chi cục  THADS 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang 

Một số giải pháp trong 

công tác tham mưu kịp 

thời với Ủy ban nhân dân 

huyện, Ban Chỉ đạo Thi 

hành án dân sự huyện chỉ 

đạo giải quyết các vụ việc 

thi hành án có khó khăn, 

phức tạp. 

Năm 2022 

* Nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác thi 

hành án dân sự, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho Chấp hành viên, giảm án tồn 

đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, lan tỏa 

trong công tác phòng ngừa, răn đe giáo dục 

những đối tượng chây ỳ, không có ý thức chấp 

hành pháp luật về thi hành án dân sự.  

- Trong năm có 02 vụ việc mặc dù số tiền thi 

hành không lớn nhưng khó thi hành, một số đơn 

vị liên quan chưa mạnh dạn trong công tác phối 

hợp nên đã chủ động, tham mưu ban hành 02 

văn bản của Chi cục báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện và Ban Chỉ đạo THADS của huyện Hàm 

Yên đối với 02 vụ việc khó khăn, phức tạp và 

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 02 văn bản 

(Văn bản số 1605/UBND-NC ngày 20/7/2022 và 

văn bản số 1622/UBND-NC ngày 22/7/2022) để 

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ 

với cơ quan thi hành án để thi hành dứt điểm đối 

với từng vụ việc cụ thể theo đúng quy định của 

pháp luật 

 * Phạm vi ảnh hưởng: Tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Hàm Yên 

* Hiệu quả áp dụng: UBND huyện đã ban 

hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên 

quan phối hợp thực hiện việc tổ chức THADS. 

Tiêu biểu vụ Nguyễn Thị Thư đã nhận được sự 

phối hợp của Trường TH&THCS Thái Thủy thu 
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được số tiền trên 179 triệu đồng; vụ Phạm Thị 

Vân đã nhận được sự phối hợp của Ban giải 

phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện, UBND xã Phù Lưu và chủ đầu tư thu 

xong số tiền phải thi hành án của bà Vân. 

- Kết quả THA của đơn vị đến 31/8/2022 đạt 

88,18% về việc và 66,35% về tiền (vượt 5,68% về 

việc và 24,25% về tiền). 

- Kết quả THA của cá nhân đến 31/8/2022 đạt 

100% về việc và 100% về tiền (vượt cả hai chỉ 

tiêu được giao cả năm). 

13 

Bà: Lý Thị Nụ 

Văn thư trung cấp Chi cục 

THADS huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang 

Một số giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng hiệu 

quả công tác lập hồ sơ 

hành chính và nộp vào lưu 

trữ cơ quan. 

 

Năm 2022 

* Nội dung: Tham mưu thực hiện thống nhất về 

công tác lập hồ sơ hành chính, quản lý hồ sơ; 

phục vụ khai thác, sử dụng, bảo quản tài liệu lưu 

trữ hiệu quả.   

- Tham mưu với lãnh đạo Chi cục ban hành 

Quyết định danh mục hồ sơ hàng năm của Chi 

cục trong đó nêu rõ danh mục hồ sơ phải lập, 

người thực hiện, thời hạn bảo quản, lưu trữ...v.v  

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn công chức trong đơn vị lập hồ sơ, 

sắp xếp, biên mục tài liệu phản ánh đầy đủ, 

chính xác quá trình thực hiện và kết thúc công 

việc cụ thể và bàn giao vào lưu trữ cơ quan sau 

khi hoàn thành công việc hoặc kết thức năm 

công tác theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công chức nộp vào 
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lưu trữ đã rà soát, kiểm tra đầy đủ các văn bản có 

trong hồ sơ theo danh mục đã được lập đảm bảo 

chính xác trước khi đưa vào lưu trữ. 

- Ngoài việc thực hiện việc lưu trữ hồ sơ giấy, 

còn thực hiện việc cập nhật hồ sơ lên phần mềm 

quản lý văn bản phục vụ trích xuất các báo cáo 

tổng hợp từ phần mềm để khai thác được thông 

tin nhanh chóng và chính xác.  

* Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hàm Yên. 

 * Hiệu quả áp dụng:   

- Đối với hồ sơ hành chính của năm 2021 đã lập 

xong và đưa vào lưu trữ 40 hồ sơ. 

- Đối với hồ sơ của năm 2022 đã lập hồ sơ theo 

danh mục đơn vị ban hành và thường xuyên cập 

nhật, biên mục các tài liệu phát sinh theo trình tự 

giải quyết công việc. Việc chuyển hồ sơ lưu trữ 

được thực hiện khi kết thúc công việc sau 01 

năm theo quy định. 

- Đã nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công 

chức của đơn vị trong việc lập hồ sơ hành chính 

đi vào nền nếp, đảm bảo chính xác, đúng quy 

định, nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác, tra 

cứu hồ sơ, tài liệu lưu trữ được nhanh chóng, 

chính xác góp phần tạo điều hoàn thành xuất sắc 

các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 của cá nhân và 

của đơn vị. 
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14 

Ông: Cao Trọng Thủy 

CHV trung cấp, Chi cục 

trưởng Chi cục THADS 

huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang 

 

Tăng cường chỉ đạo giải 

quyết đối với các vụ việc 

có điều kiện thi hành nhằm 

hoàn thành các chỉ tiêu thi 

hành án dân sự năm 2022. 

 

Năm 2022 

* Nội dung: Ban hành nghị quyết chuyên đề 

của chi bộ về tập trung giải quyết án có điều 

kiện. Trong đó: Căn cứ danh sách án có điều 

kiện thi hành, thực hiện việc khoán việc, khoán 

chỉ tiêu giải quyết số án có điều kiện từng tháng 

đối với chấp hành viên. Nghị quyết chi bộ cũng 

xác định đây là tiêu chí đánh giá cán bộ.  

 -  Phân công lại địa bàn phụ trách đối với Chấp 

hành viên, đảm bảo chấp hành viên là lãnh đạo 

thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa thực hiện 

chuyên môn vừa thực hiện nhiệm vụ phụ trách 

xã mà địa phương giao cho, đồng thời điều 

chuyển một số vụ việc giữa các chấp hành viên 

trên cơ sở số vụ việc phát sinh từng địa bàn, 

năng lực, khả năng của các chấp hành viên. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục THADS huyện 

Chiêm Hóa. 

* Hiệu quả áp dụng: Quyền, lợi ích hợp pháp 

của cá nhân, tổ chức được bảo vệ. các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của đơn vị đã hoàn thành sớm, riêng 

kết quả thi hành án xong về việc và về tiền đã 

vượt chỉ tiêu được giao cả năm. 

- Kết quả thi hành án dân sự của tập thể đến 

31/8/2022 tỷ lệ thi hành về việc đạt: 88,22%  

(vượt 5,72%). Tỷ lệ thi hành về tiền đạt: 61,99%  

(vượt 19,89%). 

- Kết quả thi hành án dân sự của cá nhân đến 
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31/8/2022 tỷ lệ thi hành về  việc đạt: 94,12 %  

(vượt 11,62%). Tỷ lệ thi hành về tiền đạt: 91,61%  

(vượt 49,51%). 

15 

Ông: Dương Minh Khánh 

CHV trung cấp, Phó Chi cục 

trưởng Chi cục THADS 

huyện  Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang 

Tham mưu chỉ đạo có hiệu 

quả trong công tác phối 

hợp, xác minh điều kiện 

thi hành án và phân loại 

án bảo đảm chính xác. 

Năm 2022 

* Nội dung: Thực hiện tốt công tác phối hợp với 

các cơ quan, ban ngành có liên quan trong việc xác 

minh, phân loại án đảm bảo chính xác từ giai đoạn 

đầu, việc xác minh miễn giảm nghĩa vụ thi hành án 

đúng đối tượng, đúng pháp luật quy định, giải quyết 

dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp. Góp 

phần vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 

xã hội, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đã chủ động tham mưu với Chi cục trưởng một 

số giải pháp để quản lý, chỉ đạo công chức thực 

hiện nghiêm các biện pháp nghiệp vụ trong quá 

trình tổ chức thi hành, trong đó chú trọng công tác 

phối hợp với cấp ủy, các cơ quan, chính quyền các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện cung cấp thông tin về 

điều kiện, tài sản của người phải thi hành án kịp 

thời, tránh việc tẩu tán tài sản phải thi hành án, tham 

gia xác minh điều kiện thi hành án tại cơ sở; giáo 

dục, thuyết phục gắn với vận động người thân trong 

gia đình vận động đương sự tự nguyện thi hành án.   

- Cá nhân thực hiện tốt việc tự kiểm tra đồng 

thời thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện kế 

hoạch công tác của thư ký giúp việc đảm bảo 

quá trình tổ chức THA đảm bảo đúng quy định. 

* Phạm vi ảnh hưởng: Trên địa bàn huyện Na 
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Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

* Hiệu quả áp dụng: Cá nhân và công chức làm 

công tác thi hành án đã chủ động xây dựng kế 

hoạch công tác, phối hợp tốt với cơ quan, ban 

ngành có liên quan, đặc biệt là cấp ủy, chính 

quyền xã, thị trấn trong việc xác minh đôn đốc 

thi hành án tại cơ sở. Luôn được cấp ủy, chính 

quyền địa phương và tập thể lãnh đạo, công 

chức trong các cơ quan, đơn vị ở địa phương  

phối hợp thực hiện có hiệu quả và được nhân 

dân tin tưởng.  

- Từ việc xác minh chính xác, kịp thời đã giải 

quyết xong nhiều vụ việc THA, tiêu biểu: + Vụ: 

Hoàng Văn Lý và Quan Thế Vân, số tiền: 

13.500.000đ;  Vụ: Hoàng Thị Linh số tiền 

128.487.000đ; Vụ: Lý Văn Páo số tiền: 

4.300.000đ; Vụ: Chúc Văn Bình số tiền: 

7.700.000đ; Vụ: Đặng Văn Chêu, số tiền: 

19.870.000đ  

- Kết quả thi hành án của cá nhân đến 14/9/2022 

thi hành xong về việc đạt 85,58% (vượt 3,08%), 

thi hành xong về tiền đạt 60,07% (vượt 17,97%). 

16 

Ông: Hoàng Anh Tuấn 

CHV trung cấp, Chi cục 

trưởng Chi cục THADS 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang 

Nâng cao hiệu quả công 

tác thi hành án dân sự năm 

2022. 

Năm 2022 

* Nội dung: Lãnh đạo, điều hành cơ quan hoàn 

thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của ngành, địa phương. 

- Tranh thủ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp 
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ủy, chính quyền địa phương thông qua các cuộc 

họp giao ban quý, đột xuất để báo cáo những 

khó khăn, vướng mắc với cấp ủy, chính quyền 

địa phương trong công tác thi hành án dân sự 

trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật 

trong đó nhấn mạnh về công tác thi hành án dân 

sự,  hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc phải 

ra quyết định cưỡng chế thi hành án. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ 

quan hữu quan, thực hiện tốt các quy chế phối 

hợp trong thi hành án dân sự. 

Làm tốt công tác dân vận, thuyết phục thân 

nhân của người phải thi hành án thi hành thay 

phần nghĩa vụ của người phải thi hành án đang 

chấp hành hình phạt tù hoặc có hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn 

 - Xây dựng mô hình "xã điểm" về thi hành án 

dân sự trên địa bàn đối với những xã có số 

lượng việc, tiền phải thi hành nhiều, như: xã 

Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Sơn, Thổ Bình 

và thị trấn Lăng CanChỉ đạo các Chấp hành viên 

hàng tháng, quý có làm việc với Công an xã để 

rà soát các đối tượng phải thi hành án đang chấp 

hành hình phạt tù cho hưởng án treo hoặc các 

đối tượng đã chấp hành xong hình phạt tù trở về 

địa phương nhưng chưa thi hành xong  nghĩa vụ 

dân sự trong bản án, quyết định của tòa án, từ 
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đó tiến hành giáo dục, thuyết phục, đôn đốc thi 

hành dứt điểm vụ việc rà soát, lập danh sách 

những vụ việc có điều kiện thi hành còn tồn trên 

một năm 

* Phạm vi ảnh hưởng: Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Lâm Bình.  

* Hiệu quả áp dụng:  Trong năm đã lãnh đạo, điều 

hành cơ quan hoàn thành đạt và vượt các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa 

phương. 

- Kết quả thi hành án về việc và tiền: 

+ Của tập thể đến 30/8/2022: Về việc  đạt tỷ lệ 

90,11% ( vượt 7,61%) ; về tiền đạt tỷ lệ 51,09% 

(vượt 8,99%).  Đến 30/9/2022, ước đạt tỷ lệ thi 

hành xong về việc trên 90%, về tiền trên 52%.  

- Của cá nhân: về việc đạt 90,32%, về tiền đạt 

85,79% (vượt cả hai chỉ tiêu). 
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