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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 

----------- 

Thực hiện Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ 

thống Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang 

cung cấp thông tin định kỳ về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 

năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỦ YẾU NĂM 2021 

1. Kết quả thi hành án dân sự, hành chính (tính từ ngày 01/10/2020 

đến 30/9/2021) 

* Kết quả thi hành án dân sự  

- Về việc: Tổng số bản án, quyết định đã nhận: 3680. Tổng số việc giải quyết 

là 5.446 việc, trong đó, số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) 

1.005 việc; số thụ lý mới 4.441 việc, giảm 81 việc (1,79%) so với cùng kỳ năm 

2020. Ủy thác thi hành án 35 việc. Thu hồi, hủy QĐTHA 01 việc. Tổng số việc 

phải thi hành 5.410 việc, trong đó có điều kiện thi hành 4.771 việc  (chiếm tỷ lệ 

88,20%); chưa có điều kiện thi hành 570 việc và hoãn thi hành án 68 việc (chiếm tỷ 

lệ 11,80%). Số việc thi hành xong 4.188 việc, giảm 45 việc (1,06%) so với cùng kỳ 

năm 2020, đạt tỷ lệ 87,78% (giảm 1,77%  so với cùng kỳ năm 2020, vượt 4,78% so 

với chỉ tiêu được Tổng cục giao năm 2021). Số việc chuyển kỳ sau 1.222 việc. 

- Về tiền: Tổng số tiền giải quyết: 194.665.113.000 đồng, trong đó số cũ 

chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) 71.419.713.000 đồng; số thụ lý 

mới 123.245.400.000 đồng, giảm 164.913.020.000 đồng (57,22%) so với cùng 

kỳ năm 2020. Ủy thác thi hành án 5.390.138.000 đồng. Thu hồi, huỷ QĐTHA 

1.375.000 đồng. Tổng số phải thi hành: 189.273.600.000 đồng, trong đó có điều 

kiện thi hành 100.656.743.000 đồng (chiếm tỷ lệ 53,18%); chưa có điều kiện thi 

hành 73.154.791.000 đồng và hoãn thi hành án 14.641.104.000 đồng (chiếm tỷ 

lệ 46,82%). Số tiền thi hành xong 58.022.622.000 đồng, tăng 10.337.548.000 

đồng (21,68%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt tỷ lệ 57,64% (giảm 2,12% so với 

cùng kỳ năm 2020, vượt 16,54% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao năm 2021). 

Số tiền chuyển kỳ sau: 131.250.978.000 đồng.  

* Kết quả theo dõi thi hành án hành chính 

Trong năm 2021, Toà án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ 

quan Thi hành án dân sự của tỉnh 44 bản án hành chính (trong đó, số bản án có 
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nội dung phải theo dõi thi hành án là 05 bản án thuộc thẩm quyền của Cục Thi 

hành án dân sự, số bản án không có nội dung theo dõi là 39 bản án).  

Cơ quan Thi hành án dân sự đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành 

án đối với 02 việc, tổ chức làm việc với người phải thi hành án 02 vụ việc; đăng 

tải công khai 02 Quyết định buộc THAHC của Tòa án; chấm dứt việc đăng tải 

02 Quyết định buộc THAHC của Tòa án do người phải thi hành án đã thi hành 

xong; ban hành 01 văn bản kiến nghị xử lý do không chấp hành án. Kết quả đã 

thi hành xong 05/05 bản án, đạt tỷ lệ 100%. 

2. Về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; 

những vụ việc thi hành án dân sự, hành chính trọng điểm, phức tạp, kéo 

dài, được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm 

Trong năm 2021, toàn tỉnh đã thụ lý 05 đơn khiếu nại, trong đó (02 đơn 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 03 đơn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện); thụ lý 01 đơn 

tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục cấp huyện. Kết quả đã giải 

quyết xong 05/05 đơn khiếu nại, 01/01 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. Không có 

đơn tố cáo và đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. 

Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục THADS huyện, thành phố 

không có vụ việc thi hành án dân sự, hành chính trọng điểm, phức tạp, kéo dài, 

gây dư luận xã hội. 

3. Về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu khác  

Cục Thi hành án đã chỉ đạo các đơn vị, chấp hành viên thực hiện tốt các 

chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội. Kết quả: 

- 100% các bản án, quyết định của Tòa án về dân sự được ra quyết định 

thi hành án đúng thời hạn theo quy định.  

- Việc xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện 

thi hành cơ bản bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. 

- Trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án chưa để xảy ra vi phạm pháp 

luật, ảnh hưởng đến quyền lợi ích của đương sự, của Nhà nước.    

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 04-

CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự 

về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát 

hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 

Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án dân sự năm 

2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Tố tụng hành chính và các văn bản 
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hướng dẫn thi hành, cũng như các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến 

quá trình thi hành án.  

3. Tập trung chỉ đạo 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. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ 

tiêu năm 2022 mà Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế phối hợp trong công tác thi 

hành án dân sự, kịp thời tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong thực tiễn công tác phối hợp với cấp có thẩm quyền. 

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác 

kiểm tra trong Hệ thống THADS”; Quy chế kiểm tra trong THADS ban hành 

kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục Thi 

hành án dân sự. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra công tác 

chuyên môn, thẩm tra hồ sơ thi hành án theo kế hoạch đề ra. 

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của 

Đảng về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện nghiêm 

túc việc tiếp công dân theo quy định. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết kịp thời, 

đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, chủ động 

giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu tỷ lệ giải quyết 

xong đơn khiếu nại, tố cáo đạt 97% trở lên (nếu có), không để đơn thư khiếu nại, 

tố cáo kéo dài, vượt cấp. 

7. Tiếp tục 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. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2000/KH-

TCTHADS ngày 17/6/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị và các Quy định về nêu gương trong toàn Hệ thống THADS. 

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của thủ trưởng các đơn vị; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 

số 03/CT-BTP ngày 24/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác 

quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Chương trình 

hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong Hệ 

thống thi hành án dân sự giai đoạn 2021 – 2025. 

9. 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, phòng chống cháy nổ, 

đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của tỉnh về các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. 
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10. 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 và hỗ trợ trực tuyến về công tác thi hành 

án dân sự theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục. 

11. Tổ chức tốt các phong trào thi đua năm 2022 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, gắn với tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2022); 

77 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2022) và 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước./.  

 
Nơi nhận: 
- Tổng cục THADS (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Trang TTĐT Cục THADS (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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