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BÁO CÁO
Ket quả công tác thi hành án dân sự 

năm 2021 và phương hưóng nhiệm vụ năm 2022
(Báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3, khóa X, năm 2021)

I. CÔNG TÁC LÃNII ĐẠO, CHỈ ĐẠO, KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỪ 
NGÀY 01/11/2020 ĐẾN NGÀY 31/10/2021

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) 
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của dời sống kinh tế, 
chính trị, xã hội trong đó có công tác thi hành án dân sự. Trước tình hình dó, 
được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; của 
Tỉnh uỷ, HĐND, ƯBND tỉnh Bình Phước, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sụ vẫn 
vững vàng chỉ dạo các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh, tập thể công chức, 
người lao động trong toàn ngành giữ vững tinh thần, thực hiện tốt các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế hướng dẫn để bảo vệ bản thân, gia 
đình, cộng đồng trước con bão dịch bệnh; đồng thời nỗ lực, cố gắng để hoàn 
thành nhiệm vụ công tác.

Thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong 
lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã xây dựng Ke hoạch công tác năm 2021 ban 
hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 07/01/2021 để giao chỉ 
tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ 
quan thi hành án dân sự địa phương năm 2021.

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các Chi cục triến khai đồng 
bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo bước đột phá trong công tác thi hành 
án dân sự tại địa phương; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị 
quyết của Quốc hội, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tống cục trưởng 
T ong cục Thi hành án dân sự.

Đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng công tác, Lãnh đạo 
Cục chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố tham mưu 
cho ủy ban nhân dân cùng cấp có những biện pháp tăng cường phối họp và 
nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi 
hành án đối với các đon vị có nhiều án, án phức tạp, những đơn vị còn hạn chế, 
yếu kém, nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
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Cục THADS tiếp tục chỉ đạo, triển khai đến các Phòng chuyên môn, Chi 
cục các huyện, thị xã, thành phố các văn bản chỉ đạo về nghiệp vụ, quán triệt 
ngay đcn từng Chấp hành viên, Thư ký, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật 
THADS 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; 
Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 về báo cáo thống kc; trien khai 
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa dồi, bổ sung 
một số điều của Nghị định sô 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiet 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 
của Quôc hội về thí điếm xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng và Chỉ thị số 32/CT- 
TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc trien khai Nghị quyết số 
42/2017/QH14.

Với phong trào thi đua cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước ra sức 
thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ công tác thi hành án dân sự được giao năm 2021 vói chủ đề “Toàn Hệ thống 
Thỉ hành án dân sự đoàn kết, kỷ cương, hành động, sảng tạo, thực hiện thang lợi 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất săc chào mừng kỷ 
niệm 75 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021) ”.

II. KẾT QUẢ CỒNG TÁC T lỉự c  IIIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ
1. Ket quả thi hành án dân sụ về việc và về tiền
-  về việc: Tổng số giải quyết là 16.284 việc, trong đó: s ố  cũ chuyển sang 

(trừ số đẵ chuyển sổ theo dõi riêng) là 5.831 việc; số thụ lý mới là 10.453 việc, 
Đã ủy thác 310 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 26 việc, tông sô phải 
thi hành là 15.948 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 13.049 việc; sổ 
chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng1) là 2.730 việc; số tạm 
đình chỉ 17 việc; Trong số có điều kiện thi hành, tổng số thi hành xong2 là 9.010 
việc, đạt tỉ lệ 69,05% (giảm 6,57%) so vói cùng kỳ năm 2020. Còn thiếu 
12,45%, đạt tỷ lệ 85% so với chỉ tiêu Tổng cục giao là 81,50%;

-  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 chuyên 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, số thu hồi, hủy quyết 
định thi hành án 646 triệu 957 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 chuyến số theo dõi 
riêng3) là 936 tỷ 076 triệu 946 nghìn đồng; Trong số có điều kiện thi hành, tống 
số thi hành xong4 là 414 tỷ 441 triệu 539 nghìn đồng, tăng 33 tỷ 194 triệu 733

1 Tổng số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 1.777 việc;
2 Số việc thi hành xong 8.666 việc và đình chỉ 344 việc;
3 Tổng số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 368 tỷ 921 triệu 481 nghìn đồng;
4 Số tiền thi hành xong 280 tỷ 139 triệu 348 nghìn đồng và đình chỉ 134 tỷ 223 triệu 852 nghìn đồng



3

nghìn dồng (tăng 8,7%) so với cùng kỳ năm 2020; dụt tỉ lệ 25,65% (giảm 4,7%) 
so với cùng kỳ năm 2020, thiếu 14,45%, dạt tý lệ 63,9% so với chỉ tiêu cúa 
Tổng cục giao là 40,10%.

-  về kết quá tô chức cưỡng chế thi hành án: Các cơ quan thi hành án dân 
sự dã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 125 trường 
hợp, giam 47 trường hợp so với năm 2020 là 172 việc, trong dó có 01 trường 
hợp dương sự tự nguyện trước khi cường chế, cuộc cưỡng chế có huy động lực 
lượng liên ngành, giảm 06 trường hợp so với cùng kỳ; 81 việc cưỡng chế thành 
công, 43 việc chưa tố chức cưỡng chế.

-  về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc 
phải thi hành loại này là 10.923 việc, tương ứng với số tiền là 115 tỷ 606 triệu 313 
nghìn đồng (chiếm 43,78% về việc và 1,31% về tiền so với tổng số việc và tiền 
phải thi hành). Ket quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 6.982 việc thu 
được số tiền là 35 tỷ 024 triệu 342 nghìn dồng, đạt tỷ lệ 74,07% về việc và 44,08% 
về tiền.

-  về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số 
việc phải thi hành loại này là 448 việc, tương ứng với số tiền là 1 nghìn 512 tỷ 277 
triệu 737 nghìn đồng (chiếm 2,8% về việc và 56,54% về tiền so với tống số việc và 
tiền phải thi hành). Ket quả: trong số việc loại này, dã thi hành được 83 việc thu 
dược số tiền là 133 tỷ 816 triệu 577 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 25,30% về việc và 
17,52% về tiền.

-  về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về 
tham nhũng, kinh tế: Tông số phải thi hành 63 việc, với số tiên 133 tỷ 730 triệu 
134 nghìn dồng, số có điều kiện là 11 việc, với số tiền 6 tỷ 040 triệu 236 nghìn 
dồng. Đã thi hành xong 06 việc, với số tiền là trên 1 tỷ 091 triệu 695 nghìn dồng. 
Số chưa có điều kiện thi hành 24 việc, với số tiền 105 tỷ 632 triệu 357 nghìn đồng.

-  về kết quả xét miễn, giảm thỉ hành án: các cơ quan Thi hành án dân sự 
đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị 
Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn đối với 84 việc, tương ứng với số tiền 
249 triệu 356 nghìn đồng. Ket quả: đã thực hiện miễn được 76 việc với số tiền 
179 triệu 327 nghìn đồng; xét giảm đối với 51 việc, tương ứng với số tiền 78 
triệu 339 nghìn đồng. Ket quả: đã thực hiện miễn được 51 việc với số tiền 78 
triệu 339 nghìn đồng.

-  về kết quả tô chức thỉ hành phần dân sự trong các bản án hình sự đoi vói 
phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an: Tống sô việc, tiền phải thi hành của 
người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 
1.372 việc, tưong ứng với 129 tỷ 646 triệu 967 nghìn đồng. Kết quả: Thi hành xong 
723 việc, thu đuợc số tiền là 12 tỷ 782 triệu 421 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 40,77% về việc 
và 9,43% về tiền (so với cùng kỳ năm 2020, giảm 88 việc và tăng 42 tỷ 628 triệu 449 
nghìn dồng; giảm 6,02% tỷ lệ về việc và tăng 48,9% tỷ lệ về tiền).

- về kết quả bán đấu giá thành:
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Tông sô việc bán dấu giá thành là 118 việc, tương ứng với 1 15 tỷ' 558 
triệu 981 nghìn đông; trong dó kỳ trước chuyên sang là 49 việc lương ứng 50 tý 
844 triệu 626 nghìn đồng. Đã giao tài sản cho người mua trúng dấu giá: 99 việc, 
tương ứng 79 tỷ 210 triệu 606 nghìn dồng, chiếm 83,89% vc việc, 86,55*% về 
tiền. Chưa giao tài sản: 19 việc, tương ứng 36 tỷ 328 triệu 379 nghìn dồng, 
chiếm 16,10% về việc, 31,44% về tiền.

- Kết quả đấu giả chua thành:
Tổng số việc bán đấu giá chưa thành là 39 việc, tương ứng 196 ty 359lriệu 

528 nghìn đồng. Trong đó, kỳ trước chuyển sang 18 việc tương ứng 31 tỷ 940 
nghìn 152 nghìn đồng; thụ lý mới 21 việc, tương ứng 164 tỷ 419 triệu 376 nghìn 
dồng. Số lượng bán dấu giá trên 10 lần là 02 việc, chiếm 5,13%; dưới 02 lần 
chiếm da số 94,87%.

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, kco dài

- Trong năm 2021, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 
Phước đã thực hiện tiếp 110 lượt công dân, tương ứng với 122 người, không có 
đoàn đông người;

Công tác tiếp dân tại các cơ quan Thi hành án án dân sự trong tỉnh cho 
thấy, các cơ quan mở sổ theo dõi việc tiếp dân, ghi chép đầy đủ, rõ ràng; quy 
trình tiếp dân được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; các cơ quan dà 
ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, đã bố trí phòng tiếp dân, phân công 
cán bộ phụ trách việc tiếp dân và Lãnh đạo CO' quan tiếp dân theo đúng quy dinh 
của pháp luật.

- Tổng số đom khiếu nại, tố cáo được thụ lý, giải quyêt là 51 đơn, tương 
ứng ứng 38 việc, trong đó: 12 việc thuộc thấm quyền của Cục Thi hành án dân 
sự; 26 việc thuộc thấm quyền của Chi cục Thi hành án dân sự. Ket quả: Đã giải 
quyết xong 37 việc, đạt 97,36% , (vượt 0.36% chỉ tiêu Tông cục giao) còn 01 
việc chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kêt luận tô cáo, được 
chuyển sang kỳ sau giải quyết do các vụ việc này đang trong thòi hạn giải quyết.

Trên địa bàn tỉnh có 03 vụ việc tương ứng với số tiền 2 tỷ 120 triệu đồng 
xác định thi hành án dân sự trọng điểm theo Quyết định 907/QĐ-TCTHADS 
ngày 29/8/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự Thi hành án dân sự.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài được xác định theo Quyết 
định 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự 
thì cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước không có vụ việc khiếu nại, tố 
cáo phức tạp, kéo dài.

3. Công tác kiểm tra
Trong năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện kiểm tra dột 

xuất công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù 
Đăng; kiểm tra đôn đốc, theo dồi công tác thi hành án đối với Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện Phú Riềng, Chom Thành, Hớn Quản, Bình Long.



Kcl qua: Qua kiêm tra cho thấy các Chi cục dược kiếm tra có những cách 
làm hay nhung bôn cạnh đó cũng còn những tôn tại, hạn che. Cục Thi hành án 
dân sự dã tỏng hợp và có vãn bản nhân rộng những mặt tích cực, những cách 
làm hay và chân 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
Nham thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các vụ án hành chính trên dịa 

bàn tỉnh, Cục THADS tỉnh dã thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các vụ án hành chính đến các cơ quan THADS
thực hiện.

Qua thống kê kết quả theo dõi thi hành các Bản án, Quyết dịnh của Tòa án 
về vụ án hành chính, tính đến ngày 31/10/2021 tống số vụ việc hiện dang theo 
dồi là: 22 việc. Trong đó: dã thi hành xong 10 việc, tạm đinh chỉ 02 việc còn 10 
việc dang thi hành. Nguyên nhân chưa thi hành xong là do nhiệm vụ, công vụ 
của cá nhân, tố chức phải thi hành án hành chính rất phức tạp, thời gian giải 
quyết dài, nhất là trong lĩnh vực đất đai. vẫn còn nhiều quan điếm khác nhau 
trong quá trình tô chức thi hành án hành chính.

5. Công tác tổ chức, cán bộ
- ("ông tác tổ chức, bộ máy: Biên chế cồng chúc hành chính được phân bố 

năm 2021 là 122 biên chế, trong đó: Cục 22 biên chế, các Chi cục 100 biên chế. 
Đã thực hiện dược 121/122 chỉ tiêu biên chế, trong đó: Cục 22 biên chế, các Chi 
cục 99 biên chế.

- về chức danh tư pháp: Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước có 
53 Chấp hành viên (01 cao cấp, 23 trung cấp và 29 sơ cấp), 01 Thấm tra viên 
chính, 07 Thẩm tra viên, 15 Thư ký thi hành án, 10 Ke toán trưởng.

- về tình hình xử lý kỷ luật: Trong năm 2021, Cục Thi hành án dân sự 
không có trường hợp công chức nào bị xử lý kỷ luật.

6. Công tác bồi thường Nhà nưóc và bảo đảm tài chính
- về công tác bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực THADS: Trong năm 

2021, các cơ quan THADS trong tỉnh không thụ lý, giải quyết vụ việc nào liên 
quan đến việc bồi thường nhà nước.

-  về công tác bảo đảm tài chính trong lĩnh vực THADS: Trong năm 2021, 
Cục THADS tỉnh có 02 vụ việc ương úng với số tiền 4 tỷ 7 trăm triệu đồng. Cục 
đang thực hiện quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính đối với cá nhân tổ chức vi 
phạm, lảm phát sinh bảo đảm tài chính sau khi hoàn tất sẽ lập hồ sơ đề nghị Bộ 
Tài chính cấp kinh phí bảo đảm tài chính.

7. Công tác phối họp trong thi hành án dân sự
7.1. Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với cơ quan Thi 

hành hình sự, trại giam

■ 5
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Công tác phôi họp, chỉ đạo lô chức thi hành hình phạt tiền, trách lìlìiộm 
dân sự của người phải thi hành dang chấp hành án phạt tù và việc xót giam thời 
hạn chấp hành án phạt tủ, dặc xá dược các cơ quan TIIADS địa phương thực 
hiện tốt. Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục kịp thời ban hành các quyết 
định thi hành án chủ động đối với các khoản thu nộp Ngân sách nhà nước như 
án phí, phạt tiền và quyết định thi hành án đối với các khoản trách nhiệm dân sự 
của người đang chấp hành phạt tù khi có đơn yêu cầu. Cơ quan TI IADS luôn tạo 
điều kiện thuận lợi để người phải thi hành án hoặc thân nhân của người phai thi 
hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện trách nhiệm dân sự cũng như các 
khoản phải thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án, dồng thời cấp Giây/ xác 
nhận kết quả thi hành án cho người phải thi hành án dể họ dược xét giảm thời 
hạn chấp hành án, xét đặc xá.

7.2. Công tác phối họp giữa CO’ quan Thi hành án dân sự với cơ quan Công 
an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng Nhả nước, sỏ' Tài 
nguyên và Môi trường, CO' quan báo chí.

Công tác phối họp của các cơ quan CÓ liên quan trong thi hành án dân sự 
về CO' bản được thực hiện tốt. Tuy nhiên có lúc, có nơi việc phôi hợp chưa tốt 
nhất là công tác phối họp trong việc cung cấp thông tin.

Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã thực hiện tôt các quy chê 
phối họp như: Quy chế phối họp số 92/QCPH/N1INN-CTHADS ngày 30/7/2015 
giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Cục Thi hành án dân sự trong công 
tác thi hành án dân sự; Quy chế phối họp số 124/QC-THADS-VKSND-TAND- 
CA ngày 14/9/2018 giữa Cục Thi hành án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa 
án nhân dân và Công an tỉnh Bình Phước; Quy chế phối hợp số 
934/QCPH/CTHADS-STO&MT ngày 12/11/2020 giữa Cục Thi hành án dân sự 
và Sỏ’ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước; Quy chế phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí.

8. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã trong tỉnh đều 

đã được thành lập, thường xuyên kiện toàn phù họp, xây dựng Quy chế hoạt 
động và hoạt động theo đúng quy định. Thò'i gian qua, vai trò của Ban chỉ đạo 
Thi hành án dân sự tại địa phương ngày càng được tăng cường, hoạt động hiệu 
quả, tham mưu tích cực cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực 
hiện trách nhiệm của ủy ban nhân dân 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. Đối với các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, vướng mắc, tồn đọng, 
cần có sự phối họp chặt chẽ của nhiều CO' quan, to chức với cơ quan Thi hành án 
dân sự thống nhất cách giải quyết hoàn thành nhiệm vụ chung.

9. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật đuợc các CO' quan Thi 

hành án dân sự hết sức chú trọng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn cập nhật và
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kịp thòi triôn khai các văn ban pháp luật về thi hành án dân sự mới, các vfm ban 
pháp luật thuộc lĩnh vực khác có liên quan đên công chức ngành thi hành án dê 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cư 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, tô chức giúp họ liiéu, 
thực hiện dúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đảm báo cho 
công tác thi hành án dân sự dạt hiệu quả cao, hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh; 
dồng thời tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên 
truyền rộng rãi về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của người dân về nghĩa vụ thi hành án.

ỈU. Công tác cải cách tu* pháp theo Nghi quyết 49-NQ/TVV ngày 
02/6/2005 của Bộ Chinh trị

Thủ trưởng cơ quan chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết so 49- 
NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/201 ó 
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 Chương trình trọng tâm cải cách 
tư pháp đã tạo dược sự chuyến biến rõ nét về mặt nhận thức, vị trí và vai trò của 
Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự, xác định rõ dược vai trò, trách 
nhiệm của mình đối với nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Các cơ quan Thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do Bộ Tư 
pháp, Tống cục Thi hành án dân sự giao năm 2021, dảm bảo mọi hoạt động đều 
tuân thủ theo quy định của pháp luật. Cục Thi hành án dân sự đã triển khai thực 
hiện các chủ trương về cải cách tư pháp đôi với các hoạt động tư pháp.

- Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 23/9/2015 về "tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thỉ hành án dân sự"; Chương trình số 11- 
CTr/TU ngày 23/01/2017 về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai doạn 
2016-2021; Chương trình số 20-CTr/BCĐCCTP ngày 06/3/2020 chương trình 
trọng tâm công tác cải cách tư pháp.

riếp tục triển khai Quyết định số 907/QĐ-TCTHADS ngày 29/8/2016 của 
Tống cục quy định về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm; 
Quyết định số 29-QĐ-BCSĐ ngày 02/8/2017 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp 
phê duyệt Đe án “Thực trạng và giải pháp phòng, chong tiêu cực trong các hoạt 
động tư pháp và bo trợ tư pháp của Bộ Tư pháp Tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phấm chất đạo 
dức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy của đội ngũ công chức thi hành án, 
nhất là lãnh đạo, quản lý và Chấp hành viên. Tăng cường xác minh, phân loại án 
nhằm hoàn thành nhiệm vụ Tổng cục và Cục giao năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án và tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
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Thực hiện tôt công tác báo đảm vật chất cho các hoại dộng lư pháp lại các 
cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh, trong dó thực hiện tốt công tác qunn lý, 
sử dụng kinh phí, đầu tư xây dựng CO’ bản theo đúng quy dịnh của pháp luật.

Công tác thông kê ket quả thi hành án dân sự trong thời gian qua tại các 
cơ quan THADS trong tỉnh triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Nghị dinh 
số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa dồi, bổ sung một số diều 
của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 
21/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kc thi hành án dân 
sự.

Thực hiện tốt công tác quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động thi hành án dân sự theo Quyết định 682/ỌD-BTP ngày 
07/5/2021 Ban hành Ke hoạch 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 CHƯNG
1. Ket quả đạt đưọc
Trong năm 2021, Cục Thi hành án dân sự đã quán triệt, triển khai thực 

hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành, các 
quy định của Pháp Luật; thực hiện tốt cồng tác phòng chống dịch bệnh viêm 
dường hô hấp cấp (Covid-19); đẩy mạnh kiện toàn tô chức bộ máy, săp xêp diều 
động, luân chuyển, công chức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, dáp 
ứng nhiệm vụ công tác.

Từ những kết quả thống kê, phân tích như trên cho thấy, công tác thi hành 
án dân sự năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên chưa đạt chỉ 
tiêu Bộ và Tổng cục giao về việc và về tiền. Trong năm 2021, Cục Thi hành án 
dân sự tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng chỉ đạo quyết liệt công tác THADS. Công tác 
quản lý, điều hành luôn được lãnh đạo Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 
quan tâm thực hiện, có hiệu quả. Công tác kiểm tra; công tác phô biên giáo dục 
pháp luật đã đạt được những kết quả nhất định. Việc phối họp với các cơ quan, 
ban, ngành tại địa phương trong công tác thi hành án đã có những chuyên biên 
tích cực. Tô chức bộ máy các cơ quan THADS trong tỉnh tiêp tục dược củng cô, 
kiện toàn và phát huy kết quả. Công tác tiếp công dân, giải quyêt khiêu nại, tô 
cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật không đế 
phát sinh các điểm nóng. Việc rà soát, phân loại hồ SO' thi hành án được quan 
tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Công tác xác minh, phân loại án được chú trọng, 
bảo đảm chính xác, đúng pháp luật (100% về việc và 100% về tiền). Việc thi 
hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, khoản nợ 
của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn được tập 
trung giải quyết.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Những tồn tại, hạn chế
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Bên cạnh những thuận lợi và kết quá đâ đạt dược, công tác thi hành án 
dan sự trong nam 2021 tại dịa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất cỉịnh, 
cụ thố:

Lượng án chuyên kỳ sau còn cao, tỷ lệ thi hành án về việc và giá trị còn 
thấp, chưa đạt so với chỉ tiêu dược giao; nghiệp vụ thi hành án của một số c'hấp 
hành viên chưa vững, còn một số sai sót, cần phải rút kinh nghiệm.

2.2. Nguyên nhân
2.2. 1. Nguyên nhân chủ quan
Thi hành án dân sự là một công tác phức tạp, nhạy cảm, liên quan den 

nhiều lĩnh vực, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền nhân thân, tài sản của các bôn 
đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đòi hỏi Chấp hành viên, Thư 
ký thi hành án không chỉ nắm vững các quy định pháp luật trong lĩnh vực thi 
hành án dân sự mà còn cần am hiểu các quy định trong nhiều lĩnh vực khác (Dân 
sự, kinh tế, đất đai, hôn nhân-gia đình...); không chỉ cần giỏi về chuyên môn 
nghiệp vụ mà còn phải có kinh nghiệm, nắm bắt dược tâm lý đương sự, giỏi vận 
dộng, thuyết phục thì việc thi hành sẽ đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, một số cán 
bộ, Chấp hành viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc chưa vững vàng, 
quyết liệt trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc đặc biệt là các vụ việc có 
giá trị lớn, phức tạp nên kết quả thi hành chưa cao.

2.2.2. Nguyên nhân khách quan
- Lượng án về việc và về tiền ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước 

nhưng nguồn nhân lực (số lượng Chấp hành viên, Thư ký thi hành án) không 
tăng, còn có xu hướng giảm, vì vậy khối lượng công việc không tương xứng với 
nhân lực nên ảnh hưởng đến kết quả thi hành án;

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng trên 
nhiều dịa phương, cả hệ thống chính trị tập trung vào cuộc để phòng, chống 
dịch. Vì vậy, công tác tổ chức thi hành án và công tác phối họp 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 tố 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;

-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 dến cơ quan THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng 
chế. Nhiều trường họp đương sự lợi dụng quyền công dân, phương tiện thông tin 
dại 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;
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- Đương sự dang chấp hành phạt tù tại Trại giam, không có tài Síin* hoặc 
tài sản rất nhỏ so với nghĩa vụ phải thi hành án;

- Địa bàn thi hành án rộng, đường xá, giao thông không thuận tiện, di lại 
khó khăn, dặc biệt là mùa mưa cụ thể như huyện Bù Dăng, Bù l)op, Bù Cĩia 
Mập... đã ảnh hưởng đến kết quả thi hành của Chấp hành viên;

- Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay còn 
nhiều bất cập, hạn chế, một số điều luật còn máu thuẫn vói luật khác dần dến 
khó xử lý trong quá trình thi hành án.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  TRỌNG TÂM VẢ GIẢI PHÁP 
CHỦYÉU NĂM 2022

1. Phương hiróìig, nhiệm vụ trọng tâm
Qua tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác năm 2021, ngành Thi hành án 

dân sự tỉnh Bình Phước xây dựng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thi 
hành án dân sự năm 2022 như sau:

- 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 Tống cục Thi 
hành án dân sự giao trong năm 2022. Đặc biệt chú trọng các biện pháp làm giảm 
lượng tồn về tiền chuyển sang;

- Hai là, tập trung giải quyết những vấn đề nối cộm trong công tác chuyên 
môn, giải quyết kịp thời những vướng mắc theo yêu cầu của cơ quan Thi hành 
án dân sự cấp huyện tại địa phương, dặc biệt là những vụ việc kéo dài, có tính 
phức tạp. Xử lý nhanh hoặc đề nghị cấp trên xử lý kịp thời các yêu cầu về 
nghiệp vụ của các cơ quan thi hành án dân sự để góp phần đây nhanh tiến dộ thi 
hành án ngay sau khi có những kiến nghị, yêu cầu dó. Phấn đâu không có tôn 
đọng trong công tác trả lời, hướng dẫn nghiệp vụ. Rà soát những vấn đề khỏ 
khăn, phức tạp về nghiệp vụ thi hành án dân sự đe tìm biện pháp tháo gỡ;

-Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chính xác trong phân loại và 
tổ chức thi hành án; 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 đôi 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;

- Bổn là, tiếp tục nâng cao chất lưọng hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm chất 
lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý 
kiến chỉ đạo của Chấp hành viên, cơ quan THADS câp duới;

- Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trong toàn hệ thống. Thực hiện tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân năm 2013. 
Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thấm quyền đúng thời hạn,



trình tự, thủ tục, giải quyết xong ít nhíu 97% số don thư khiếu nại, tồ cáo; không 
dê plìál sinh các vụ viộc khiếu nại tố cáo, phức tạp, kéo dài;

- Sáu /ủ, tiếp tục xây dựng dội ngũ công chức làm công tác TI IADS trong 
sạch, du vê số lượng, bảo đảm về chất lượng. Tiêp tục tăng cường kỷ luật, ký 
cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh dạo, chỉ dạo, điều 
hành phù hợp với nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành;

- háy là, chú trọng công tác thống kê kết quả thi hành án dân sự hàng 
tháng dé phục vụ cho công tác tống hợp, báo cáo, chỉ dạo điều hành của Cục Thi 
hành án dân sự. 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 
dược.thực thực hiện nhanh chóng, chính xác, khoa học và hiệu quả.

2. Giả ỉ pháp chủ yếu
Đe thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, CO' quan Thi hành án dân sự cần thực 

hiện dồng bộ một số giải pháp sau:
- 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 hướng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa
phương;

- riếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong công 
tác thi hành án; đối 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 
sỏ'”. 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 hom nữa trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Kiểm soát chặt chẽ, khoa học 
công việc, quản lý đơn vị CO' quan THADS, đội ngũ cán bộ theo đúng quy chế, 
quy trình;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối họp với các cơ quan, ban ngành tại 
địa phương trong công tác thi hành án dân sự;

- 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 chú trọng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đề cao vai trò 
của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; luôn bố trí công chức có đủ 
trình độ, năng lực, phẩm chất, trách nhiệm thực hiện công tác tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp tục 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, thực hiện đúng pháp luật



nhằm nâng cao ý thức chấp hành án từ phía người dan, dồng tlìỡi hạn chc so 
lượng đơn khiếu nại, tố cáo, dặc biệt tránh tình trạng khiếu nại, (ổ cáo dòng 
người, bức xúc, phức tạp, kco dài, vượt cấp trở thành điểm nóng chinh trị, xà 
hội;

- Tăng cường công tác kiếm tra toàn diện hoạt dộng thi hành án dân sự dò 
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 kiếm 
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 mác dê kịp thòi 
chỉ dạo, đay nhanh tiến độ giải quyết; tố chức thi hành dứt điếm những vụ việc cỏ 
điều kiện thi hành;

- Tập trung, quyết liệt thi hành theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021, 
Kế hoạch số 41-KH/TƯ ngày 09/9/2021 và Ke hoạch số 306/K1 l-UBND tính 
ngày 08/10/2021 về tăng cường thu hồi tài sản bị chiếm doạt, thất thoát trong 
các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; những vụ việc liên quan dcn tín dụng, 
ngân hàng; tập trung tháo gõ’ những khó khăn, vưởng mắc trong áp dụng pháp 
luật và thực tiễn từng địa phương để nâng cao hiệu quả đối với các vụ việc này;

- 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 dạo đức cách mạng, 
có ý thức xây dụng 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 dức 
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;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, theo dồi, tông họp 
kết quả thi đua của toàn ngành tại địa phương, tổ chức các phong trào thi đua và 
công tác sơ kết, tống kết các phong trào thi dua, coi công tác thi dua, khen 
thưởng là biện pháp CO' bản khuyến khích, động viên tinh thần, vật chất nhăm tạo 
động lực cho công chức, người lao động của Ngành tham gia tích cực và dóng 
góp sức lực, trí tuệ vào việc hoàn thành nhiệm vụ và phát triển Ngành. Kịp thời 
động viên, khen thưởng đối với các đon vị, Chấp hành viên giải quyết nhanh, hiệu 
quả đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lón, ảnh hưởng đến tình hình 
an ninh, chính trị tại địa phương, đồng thời xử lý nghiêm đối vói những đon vị, 
Chấp hành viên còn chậm trễ trong giải quyết án hoặc vi phạm trình tự, thủ tục thi 
hành án, nhất là trong khâu kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, úng 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
Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương trong 

thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh:
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- Kiến nghị với Thường trực ỉ ỈDNI) dế Thường trực IỈĐND tĩnh có ý kiến 
với các cơ quan chức năng quan tâm, tạo diều kiện, hỗ trợ kinh phí cho công 
chức ngành Thi hành án dân sự địa phương tham gia các lớp đào tạo vồ lý luận 
chính trị, quản lý nhà nước đế 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.

- Kiến nghị HĐND tỉnh có ý kiến với các CO’ quan nhà nước là người phải 
thi hành án trong vụ án hành chính nhằm đấy nhanh tiến độ thi hành các vụ việc 
thi hành án hành chính.

Trên dây 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./.

Nơi nhộn:
- TT.l-IĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnlì dạo Cục THADS;
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Lưu: VT.

Nguyên Văn Triệu


