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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự,  

theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 

---------- 

 

Ngày 16/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội 

nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng 

đầu năm 2021, sơ kết phong trào thi đua  6 tháng đầu năm 2021 và triển khai, 

tập huấn phương pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Dự hội nghị có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các 

phòng chuyên môn, các công chức thuộc Cục; Lãnh đạo các Chi cục; Ban chỉ 

đạo ISO của Cục và Ban chỉ đạo ISO của Chi cục. 

Hội nghị đã nghe báo cáo, các ý kiến thảo luận và thống nhất với đánh giá 

tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, 

công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải 

pháp triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2021; triển khai các nội 

dung cơ bản để xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên 

Quang.  

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành 

án dân sự đã kết luận như sau: 

1. Mặc dù trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn do tình hình dịch 

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song công tác thi hành án dân sự, hành 

chính 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: 

Các đơn vị đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã được 

phê duyệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 

của Bộ, Tổng cục và của cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức đón Tết 

nguyên đán cổ truyền của dân tộc với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm” và bắt tay ngay vào công việc sau dịp nghỉ Tết. Các đơn vị cũng đã tập 

trung chỉ đạo, giải quyết việc tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính 

xác, nhiều vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết, nên kết quả 

thi hành án đã đạt tỷ lệ 69,94% về việc, 43,66% về tiền (so với bình quân toàn 

quốc về việc cao hơn 18,7%, về tiền cao hơn 27,2%). Đặc biệt kết quả thi hành 

xong về tiền tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 (cả về số tuyệt đối và tỷ lệ) và 

đã vượt chỉ tiêu được giao của cả năm. Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất. 

Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các 

cơ quan hữu quan trong thi hành án được tăng cường. Tiếp tục đẩy mạnh việc 

ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. 
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Thay mặt lãnh đạo Cục, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, 

cá nhân các cơ quan đơn vị đã góp phần vào kết quả công tác chung của công 

tác THADS trong toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế như: Tỷ lệ thi hành xong về việc còn thấp hơn cùng kỳ năm 2020; số 

việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có 

nơi chưa đảm bảo; thực hiện trình tự, thủ tục THA có việc chưa đúng quy định. 

Vì vậy, để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 

2021, các cơ quan thi hành án dân sự toàn tỉnh cần nhận diện rõ những khó 

khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế thời gian qua, tiếp tục triển khai mạnh mẽ, 

đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành án, thực hiện và chỉ đạo thực 

hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao. 

2. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, trong bối cảnh 

tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế - xã hội nói chung, công tác thi hành án dân sự nói riêng, do vậy, đề nghị 

thủ trưởng các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều 

hành thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung chương trình, kế hoạch 

công tác năm 2021 và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp tại 

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục, trong đó chú ý 

tham mưu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 và 

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 

31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 và Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 

của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư 

pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2021; Quyết định giao chỉ 

tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 của Cục đã ban hành. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác 

minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng 

quy định; giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện, có biện pháp giải quyết 

phù hợp những vụ việc chưa có điều kiện thi hành. Kiên quyết tổ chức cưỡng 

chế thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố 

tình chây ỳ. Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong 

các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng.   

- Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành và các cấp chính 

quyền địa phương. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án 

nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Hoàn thành công tác tự kiểm tra, kiểm tra chuyên môn, thẩm tra hồ sơ 

thi hành án theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp 
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thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, 

kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động; thực hiện 

tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức chấp hành viên. Thường xuyên 

quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII); 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện trách nhiệm 

nêu gương theo các quy định của Đảng. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của 

thủ trưởng các đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp.  

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2021 theo hướng dẫn, chỉ đạo 

của Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía 

Bắc, Tổng cục Thi hành án dân sự, địa phương và các kế hoạch Cục đã phát 

động gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi 

hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước. Tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

- Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách, tài sản Nhà nước tiết kiệm, hiệu 

quả; thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng các văn bản 

của Đảng, Nhà nước, của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của cấp ủy, chính 

quyền địa phương. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; cải cách tư pháp; công tác 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin và duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự. 

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến về công tác thi hành án 

dân sự và triển khai Phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin điện tử về người phải 

THA chưa có điều kiện thi hành theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

- Tổng kết công tác thi hành án dân sự, công tác thi đua khen thưởng, 

đánh giá phân loại công chức năm 2021; xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 

theo đúng quy định. 

3. Về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các nội dung được tập huấn và các tài 

liệu mà Văn phòng Cục đã gửi để triển khai, tổ chức thực hiện, phấn đấu đến 

30/6/2021, tất cả các đơn vị sẽ hoàn thành việc xây dựng, ban hành hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của đơn vị theo mô 

hình khung đã công bố theo Quyết định số 2343/QĐ-BTP ngày 25/11/2020 của 
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Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị liên hệ, trao đổi kịp thời với Văn phòng Cục để được hướng dẫn. 

4. Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của 

Cục thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được 

giao, trên cơ sở đó, tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Cục có biện pháp chỉ đạo, xử 

lý kịp thời. 

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự xin thông báo Kết luận Hội nghị của 

Cục trưởng đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự 

các huyện, thành phố để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục 

THADS các huyện, TP (để thực hiện); 

- Trang Thông tin điện tử Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, TH. 

TL.CỤC TRƯỞNG  

CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 

 

 

Phan Thị Mai Thảo 
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