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Kết quả công tác thi hành án dân sự  

năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

  (Báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3, khóa X, năm 2021) 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền 

- Về việc: Tổng số giải quyết là 16.284 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang 

(trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 5.831việc; Số thụ lý mới là 10.453 việc, 

tổng số phải thi hành là 15.948 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 13.049 

việc; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.730 việc; Số 

tạm đình chỉ 17 việc; Trong số có điều kiện thi hành, tổng số thi hành xong là 

9.010 việc, đạt tỉ lệ 69,05% (giảm 6,57%) so với cùng kỳ năm 2020. Còn thiếu 

12,45% (đạt tỷ lệ 85% so với chỉ tiêu Tổng cục giao.) 

- Về tiền: Tổng số giải quyết là 2 nghìn 870 tỷ 585 triệu 024 nghìn đồng, 

trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1 tỷ 773 

nghìn 808 triệu 346 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 1 nghìn 096 tỷ 776 triệu 678 

nghìn đồng, giảm 145 tỷ 554 triệu 910 nghìn đồng (giảm 11,7%) so với cùng kỳ 

năm 2020; Đã ủy thác là 195 tỷ 411 triệu 345 nghìn đồng, tổng số phải thi hành 

là 2 nghìn 674 tỷ 526 triệu 722 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 

1 nghìn 615 tỷ 543 triệu 134 nghìn đồng; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển 

sổ theo dõi riêng) là 936 tỷ 076 triệu 946 nghìn đồng; Trong số có điều kiện thi 

hành, tổng số thi hành xong là 414 tỷ 441 triệu 539 nghìn đồng, tăng 33 tỷ 194 

triệu 733 nghìn đồng (tăng 8,7%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỉ lệ 25,65% 

(giảm 4,7%) so với cùng kỳ năm 2020, thiếu 14,45%, đạt tỷ lệ 63,9% (so với chỉ 

tiêu của Tổng cục giao). 

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án 

trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài 

- Đã tiếp 110 lượt công dân với 122 người, không có đoàn đông người; 

mở sổ theo dõi tiếp dân, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; Thứ Năm hàng tuần, Lãnh đạo 

cơ quan tiếp dân định kỳ.  

- Số đơn khiếu nại, tố cáo thụ lý giải quyết là 51 đơn, tương ứng 38 việc, 

(trong đó: 12 việc thuộc thẩm quyền của Cục THADS; 26 việc thuộc thẩm 

quyền của Chi cục). Kết quả: Đã giải quyết xong 37 việc, đạt 97,36%, (vượt 

0.36% chỉ tiêu Tổng cục giao) còn 01 việc trong thời hạn giải quyết. 
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3. Công tác kiểm tra 

Cục Thi hành án dân sự đã thực hiện kiểm tra đột xuất công tác thi hành 

án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự. Qua kiểm tra cho thấy các Chi 

cục được kiểm tra có những cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, 

thiếu sót đối với toàn thể Chấp hành viên, Chi cục trực thuộc.   

4. Công tác thi hành án hành chính 

Tính đến ngày 31/10/2021 tổng số vụ việc hiện đang theo dõi là: 22 việc,  

thi hành xong 10 việc, tạm đình chỉ 02 việc còn 10 việc đang thi hành.  

5. Công tác tổ chức, cán bộ 

- Về chức danh tư pháp: toàn tỉnh có 53 Chấp hành viên.  

- Về tình hình xử lý kỷ luật: không có công chức bị xử lý kỷ luật. 

6. Công tác bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính  

- Về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS: không có. 

- Về công tác bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS: có 02 vụ việc ương 

ứng với số tiền 4 tỷ 7 trăm triệu đồng. Cục đang thực hiện quy trình lập hồ sơ đề 

nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí bảo đảm tài chính. 

7. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự 

Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với cơ quan THADS hình sự, 

trại giam; giữa cơ quan Thi hành án dân sự với cơ quan Công an, Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi 

trường được thực hiện rất tốt góp phần nâng cao công tác THADS, còn một số 

cơ quan còn chậm trong công tác phối hợp trong việc cung cấp thông tin. 

8. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và huyện, thị xã, thành phố được 

kiện toàn  hoạt động theo Quy chế, đã tham mưu tích cực cho Chủ tịch UBND 

cùng cấp trong công tác thi hành án dân sự, góp phần quan trọng vào hoàn thành 

nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự tại địa phương,  

9. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Cục Thi hành án dân sự luôn cập nhật và kịp thời triển khai các văn bản 

pháp luật về thi hành án dân sự mới, các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực khác 

có liên quan đến công chức ngành thi hành án để thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ quan Thi hành án dân sự tăng cường lồng ghép 

việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đến các 

đương sự, các cá nhân, cơ quan, tổ chức giúp họ hiểu, thực hiện đúng các quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho công tác thi hành án dân 

sự đạt hiệu quả cao, hạn chế khiếu nại, tố cáo. 

10. Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị 
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Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 

Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố”; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 23/9/2015 về "tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác thi hành án dân sự"; Chương trình số 11-CTr/TU ngày 

23/01/2017 của Tỉnh ủy; Chương trình số 20-CTr/BCĐCCTP ngày 06/3/2020 

của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp. Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển 

Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Tư 

pháp giai đoạn 2021-2025. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn nỗ lực đạt những kết quả như: ra quyết 

định THA đúng quy định; Công tác xác minh, phân loại án chính xác, công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, 

đúng quy định của pháp luật không để phát sinh các điểm nóng. Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, công 

tác tổ chức thi hành án và công tác phối hợp gặp nhiều khó khăn, những việc đã 

có kế hoạch cưỡng chế nhưng phải tạm dừng, công tác xác minh điều kiện thi 

hành án, công tác họp liên ngành tổ chức thi hành án phải tạm hoãn, nhiều việc 

giao tài sản nhưng vẫn chưa thực hiện được. Chấp hành viên hạn chế, ít xác 

minh nghiệp vụ tại địa phương do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, 

điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi hành án dân sự. 

Lượng án chuyển kỳ sau còn cao, tỷ lệ thi hành án về việc và giá trị còn 

thấp, chưa đạt so với chỉ tiêu được giao. 

Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, phần 

lớn người phải thi hành tìm cách trốn tránh, chây ỳ, thậm chí chống đối quyết 

liệt việc thi hành án, dẫn đến cơ quan THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng 

chế. Nhiều trường hợp lợi dụng quyền công dân, phương tiện thông tin đại 

chúng để khiếu nại, tố cáo nhiều lần, khiếu nại vượt cấp, gửi đơn nhiều cơ quan 

với nội dung không chính xác để kéo dài việc thi hành án. Tài sản giảm giá 

nhiều lần không bán được, không có người đăng ký mua, dẫn đến kéo dài, ảnh 

hưởng đến kết quả thi hành.Đương sự đang chấp hành phạt tù tại Trại giam, 

không có tài sản, hoặc tài sản rất nhỏ so với nghĩa vụ phải thi hành án. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  VÀ GIẢI PHÁP 

CHỦ YẾU NĂM 2022 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

- Một là, tiếp tục thực hiện triệt để các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn 

thành chỉ tiêu thi hành án về việc và về tiền do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi 
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hành án dân sự giao trong năm 2022; ra quyết định thi hành án đúng quy định 

đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành. Bảo đảm theo dõi việc thi 

hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án 

hành chính có nội dung theo dõi thi hành.Tập trung thi hành, 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; Đặc biệt chú trọng các biện pháp làm giảm lượng tồn về 

tiền chuyển sang; 

- Hai là, tập trung giải quyết những vụ việc kéo dài, có tính phức tạp, đẩy 

nhanh tiến độ thi hành án. Rà soát những vấn đề khó khăn, phức tạp về nghiệp 

vụ thi hành án dân sự để tìm biện pháp tháo gỡ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, trình tự, thủ tục; không để phát sinh các vụ 

việc khiếu nại tố cáo, phức tạp, kéo dài. 

- Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, đủ về số lượng, 

bảo đảm về chất lượng. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với nguyên 

tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành;  

- Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng 

dữ liệu, thống kê thi hành án dân sự, đảm bảo việc khai thác, tra cứu thông tin 

được thực thực hiện nhanh chóng, chính xác, khoa học và hiệu quả. 

2. Giải pháp chủ yếu 

 Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa 

phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đặc biệt đối với những 

vụ án khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa 

phương. 

 Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong công 

tác thi hành án; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên bám 

sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách theo phương châm “hướng về cơ 

sở”. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

THADS, thi hành án hành chính, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được giao. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng quản lý, 

điều hành của Thủ trưởng các đơn vị, từ Cục đến Chi cục phải sâu sát, kiên 

quyết hơn nữa trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kiểm soát chặt chẽ, khoa học 

công việc, quản lý đơn vị cơ quan THADS, đội ngũ cán bộ theo đúng quy chế, 

quy trình. 

Thủ trưởng, Chấp hành viên, các công chức khác của cơ quan Thi hành án 

dân sự nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình 

thực thi nhiệm vụ, giải quyết án, tránh sai phạm để đạt được kết quả cao và hạn 

chế việc khiếu nại, tố cáo từ phía người dân. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đề cao vai trò của người 

đứng đầu trong công tác tiếp công dân;  tuyên truyền, phổ biến những quy định 

pháp luật về thi hành án dân sự, về khiếu nại, tố cáo để người dân hiểu đúng, 
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thực hiện đúng pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành án từ phía người dân, 

đồng thời hạn chế số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, đặc biệt tránh tình trạng khiếu 

nại, tố cáo đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài, vượt cấp trở thành điểm nóng 

chính trị, xã hội; 

- Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện hoạt động thi hành án dân sự để 

nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, ngăn chặn, hạn chế các sai 

phạm có thể xảy ra; 

- Tiếp tục quán triệt Chi cục trưởng Chi cục THADS thường xuyên kiểm 

soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của các Chấp hành viên, đặc biệt là những vụ 

việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc để kịp thời 

chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết; tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có 

điều kiện thi hành;  tăng cường thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các 

vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những vụ việc liên quan đến tín dụng, 

ngân hàng; 

- Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất công chức, xây dựng đội 

ngũ công chức cơ quan Thi hành án dân sự có lập trường và đạo đức cách mạng, 

có ý thức xây dựng uy tín của Ngành, có tâm huyết và bản lĩnh nghề nghiệp. 

Kiên quyết xử lý các công chức có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức 

nghề nghiệp để làm trong sạch đội ngũ công chức thi hành án dân sự và giữ 

vững kỷ luật, kỷ cương, hình ảnh của ngành Thi hành án dân sự; 

- Động viên khen thưởng kịp thời đối với các Chấp hành viên giải quyết 

nhanh, hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn, ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đồng thời xử lý nghiêm đối với 

những đơn vị, Chấp hành viên còn chậm trễ trong giải quyết án.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự công 

khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

V. KIẾN NGHỊ 

- Kiến nghị với Thường trực HĐND có ý kiến với các cơ quan chức năng 

quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho công chức ngành Thi hành án dân 

sự địa phương tham gia các lớp đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước để 

đáp ứng các điều kiện trong công tác cán bộ. 

- Kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các cơ quan chức năng liên quan 

thực hiện tốt hơn công tác phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc 

thực hiện công tác thi hành án tại địa phương, nhất là cơ quan chuyên môn thuộc 

Sở Tài nguyên môi trường tỉnh. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 

công tác năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước trình kỳ họp 

HDND tỉnh/. 
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