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BÁO CÁO 

Tình hình chấp hành pháp luật  

trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Năm Căn 

 

Thực hiện theo quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 07/8/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau và  Kế hoạch số 28/KH-ĐGS ngày 14/8/2018 của 

Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Năm Căn báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành 

án dân sự từ đầu năm 2017 đến 31/7/2018 trên địa bàn như sau: 

1. Tình hình quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật, của tỉnh có liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn 

huyện; công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính trong công tác thi 

hành án dân sự; Tình hình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án và tình hình 

chấp hành án của các tổ chức, cá nhân khi bản án, quyết định của Tòa án có 

hiệu lực pháp luật 

Đối với công việc này Chi cục đã triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCNVN, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách 

tư pháp Trung ương tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018, Phát 

biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển 

khai công tác THADS, hành chính năm 2018, Chỉ thị số 05/CT-TTG của Thủ tướng 

Chính phủ về về tăng cường công tác THADS, Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 

05/4/2018 của Ban cán sự Đản Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021 và các ý kiến chỉ 

đạo của Thứ trưởng, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án 

huyện đối với công tác THADS hành chính năm 2018. 

Với ý thức cao về công tác động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự 

nguyện thi hành án trên cơ sở pháp luật quy định phải tôn trọng sự tự nguyện và thỏa 

thuận trong thi hành án của các đương sự. Phương châm lấy giáo dục thuyết phục 

trong quá trình tổ chức thi hành án là nhiệm vụ trước tiên của quá trình thi hành án, để 

tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tạo mối đoàn kết và tôn trọng sự lựa chọn của 

giữa các đương sự, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, không phải tổ chức cưỡng 

chế, tốn nhiều kinh phí và thời gian, tránh những vi phạm khác trong quá trình tổ chức 

cưỡng chế, bán đấu giá tài sản thi hành án, giảm việc khiếu nại của người dân, góp 

phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.  

Đồng thời Chi cục xác định nếu làm tốt công tác vận động, giáo dục thuyết 

phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành sẽ giảm áp lực cho chấp hành viên 
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trong quá trình tổ chức thi hành án. Nên chấp hành viên, công chức thi hành án của 

Chi cục đều phải quán triệt việc thuyết phục, giáo dục người phải thi hành án tự 

nguyện thi hành án là chủ yếu.  

Do xem trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải thi 

hành án tự nguyện thi hành án nên tổng số việc thụ lý trong năm 2017 là 1.291 việc, đã 

thi hành xong các hình thức 829 việc, đơn vị đã ra 18 quyết định cưỡng chế (Trong đó 

có 13 trường hợp đương sự đã tự nguyện trước khi tiến hành cưỡng chế và còn lại có 

05 trường hợp phải tiến hành cưỡng chế). Năm 2018 (tính đến 31/7/2018) tổng thụ lý 

1.308 việc, đã thi hành xong 666 việc, nhưng đơn vị chỉ ra có 13 quyết định cưỡng chế 

(trong đó 13 trường hợp không phải huy động lực lượng cưỡng chế liên ngành). 

Đều này cho thấy phần lớn các tổ chức, cá nhân đều có ý thức chấp hành pháp 

luật khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, cũng còn một bộ phận 

nhỏ tổ chức, cá nhân có biểu hiện chống đối, chây ỳ, dựa vào khiếu nại, tố cáo để cố 

tình không thực hiện nghĩa vụ thi hành án khi bản án, quyết định của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật mặc dù có điều kiện thi hành án. Ví dụ các vụ việc xét xử tranh 

chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại của Công ty 

phát triển nhà Minh Hải và các hộ dân ( trong vụ cháy chợ ) các đương sự trong vụ 

việc này đã lợi dụng quyền yêu cầu, khiếu nại vượt cấp để gây khó khăn cho quá trình 

thi hành án. 

2. Tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn từ năm 2017 đến ngày 31/7/2018 

Năm 2017 (mốc thời gian từ 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017) 

Kết quả thi hành án về việc và tiền 

- Về việc, số cũ năm 2016 chuyển sang là 349 việc; thụ lý mới 942 việc, 

tăng 117 việc (14,18%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 1.291 việc, 

tăng 130 việc (59,36%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 1.036 

việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 81,25%), tăng 113 việc (12,24%) so với 

cùng kỳ và 239 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 18,75%). Trong số 

có điều kiện, đã giải quyết xong 829 việc, đạt tỷ lệ 80,02% (so với chỉ tiêu được 

Quốc hội giao vượt 10,1%). So với cùng kỳ năm 2016, tăng 146 việc (21,38%). 

Số việc chuyển kỳ sau là 446 việc, tăng 97 việc (127,79%) so với số việc còn phải 

giải quyết của năm 2016 chuyển sang năm 2017. 

- Về tiền, số cũ năm 2016 chuyển sang là 36.278.497.000 đồng; thụ lý mới 

20.479.050.000 đồng, tăng 2.296.480.000 đồng (13%) so với cùng kỳ. Như vậy, 

tổng số tiền thụ lý là 56.757.547.000 đồng, tăng 7.545.990.000 đồng (15%) so với 

cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 33.259.295.000 đồng có điều kiện giải quyết 

(chiếm tỷ lệ 78,05%), và 9.356.200.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết. Trong 

số có điều kiện, đã giải quyết xong 20.701.370.000 đồng, đạt tỷ lệ 62,24% (so với 

chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 30,3 %). So với cùng kỳ năm 2016, tăng 

8.368.146.000 đồng (67,85%). Số chuyển kỳ sau là 21.914.125.000 đồng, giảm 

14.364.327.000 đồng (39,59%) so với số tiền còn phải giải quyết của năm  2016 

chuyển sang năm 2017. 

Năm 2018 (mốc thời gian từ 01/10/2017 đến 31/7/2018) 

Kết quả thi hành án về việc và tiền 
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- Về việc, số cũ chuyển sang là 446 việc; thụ lý mới 862 việc, tăng 31 việc 

(3,73%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 1.308 việc, tăng 128 việc 

(10,85%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 1008 việc có điều 

kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 77,72%), tăng 19 việc (1,92%) so với cùng kỳ và 289 

việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 22,28%). Trong số có điều kiện, đã 

giải quyết xong 666 việc, đạt tỷ lệ 66,07% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao 

còn thiếu 5,93%). So với cùng kỳ năm 2017, tăng 38 việc và tăng 6,05% về tỷ lệ .  

Số việc chuyển kỳ sau là 631 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng 

chưa thi hành xong là 342 việc, so với số việc có điều kiện cùng kỳ năm 2017 

(361 việc) giảm 19 việc (19%). 

- Về tiền, số cũ chuyển sang là 21.914.125.000 đồng; thụ lý mới 

18.377.814.000 đồng, giảm 763.138.000 đồng (3,98%) so với cùng kỳ. Như vậy, 

tổng số tiền thụ lý là 40 tỷ 291 triệu 939 nghìn đồng, giảm 15.127.000 đồng 

(27,29%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 25.683.264.000 đồng có 

điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 63,87%), và 14.526.635.000 đồng chưa có điều 

kiện giải quyết (chiếm 36,13%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 

7.949.035.000 đồng, đạt tỷ lệ 30,95% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao còn thiếu 

1.05%). So với cùng kỳ năm 2017, giảm 10.444.604.000 đồng (56,78%).  

Số chuyển kỳ sau là 32.260.864.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện 

nhưng chưa thi hành xong là 14.526.635.000 đồng, so với số tiền có điều kiện 

cùng kỳ năm 2017 (14.576.591.000 đồng), tăng 3.157.567.000 đồng (tăng 

21,66%). 

- Phân tích, đánh giá tình hình và chỉ rõ nguyên nhân án tồn đọng, nhất là 

đối với lượng án tồn đọng kéo dài 

Năm 2017 số việc thụ lý mới 942 việc, tăng 117 việc so với cùng kỳ năm 

2016, về giá trị thụ lý mới 20.479.050.000 đồng, tăng 2.296.480.000 đồng so với 

cùng kỳ năm 2016, năm 2017 tổng thụ lý 56.757.547.000 đồng, tăng 

7.545.990.000 đồng (15%) so với cùng kỳ năm 2016), đặc biệt tăng vào thời điểm 

cuối năm nên đơn vị không thể giải quyết kịp trong năm. Số chưa có điều kiện thi 

hành phần lớn rơi vào án hình sự, người phải thi hành án đang chịu hình phạt tù, 

không còn tài sản, ra tù bỏ địa phương đi nơi khác không rõ địa chỉ, số tiền phải 

thi hành lớn nhưng số tài sản có giá trị nhỏ, không đảm bảo chi phí cưỡng chế 

hoặc không còn tài sản tại địa phương. 

Bên cạnh áp lực về thực hiện chỉ tiêu trên giao, Chấp hành viên còn phải 

thực hiện thủ tục đảm bảo về thời gian theo quy định. Với bình quân trên 300 

việc/Chấp hành viên/năm thì việc thực hiện đúng, đủ trình tự thủ tục THADS là 

một yêu cầu khó khăn. 

Sang năm 2018 thụ lý về việc tăng so với cùng kỳ năm 2017, tính chất vụ 

việc ngày càng phức tạp hơn, về giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2017, năm 2018 

tổng thụ lý là 40 tỷ 291 triệu 939 nghìn đồng, giảm 15.127.000 đồng (27,29%) so 

với cùng kỳ năm 2017. 

- Nguyên nhân 
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+ Nguyên nhân chủ quan: Một số công chức làm công tác thi hành án dân 

sự, nhất là công chức có chức danh tư pháp đôi lúc còn chưa xây dựng kế hoạch 

cụ thể trong quá trình hoạt động, đeo bám công việc chưa sát; một số công chức 

còn thiếu kinh nghiệm, còn thụ động trong công việc. 

+ Nguyên nhân khách quan: Tình hình kinh tế ở địa phương còn nhiều khó 

khăn, sản xuất kinh doanh năm 2017 chưa chuyển biến tích cực, vốn vay ngân 

hàng lớn nhưng tài sản thế chấp giá trị còn lại rất nhỏ, nhiều tài sản bán đấu giá, 

nhất là bất động sản, giảm giá nhiều lần nhưng bán không có người mua, việc thi 

hành án phần dân sự trong các bản án hình sự tốn nhiều chi phí, mất nhiều thời 

gian không kết thúc được hồ sơ. 

- Quy trình, thủ tục thi hành án còn chưa thật sự tinh gọn, Luật THADS và 

các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn một số khó khăn vướng mắt cần hướng 

dẫn và tháo gỡ. 

- Chưa có cơ chế bảo vệ Chấp hành viên trong khi tính rủi ro ngề nghiệp 

ngày càng cao, một số trường hợp đương sự chống đối quyết liệt, lợi dụng khiếu 

nại, tố cáo để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của Chấp hành viên.  

- Người phải thi hành án không có khả năng để thi hành; không xác định 

được nơi cư trú của người phải thi hành án; kê biên, bán đấu giá tài sản nhưng 

không có người mua, cũng là những nguyên nhân dẫn đến số lượng việc và giá trị 

chuyển kỳ sau còn nhiều. 

- Đặc thù của địa phương kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng khá lớn; 

đa số người dân không có tài sản có giá trị ngoài quyền sử dụng đất; ý thức pháp 

luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên việc áp dụng các biện pháp xử lý 

theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trong thời gian qua gặp nhiều 

khó khăn. 

b. Tình hình triển khai các hoạt động thi hành án dân sự 

- Việc tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản được đảm bảo đúng theo trình tự 

pháp luật và được sự tham gia phối hợp của ngành các cấp có liên quan. 

- Việc định giá, bán đấu giá được đảm bảo đúng thủ tục theo pháp luật quy 

định. 

Từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/9/2017, Chi cục đã ra 18 quyết định 

áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 18 trường hợp, giảm 22 trường 

hợp so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 13 trường hợp đương sự tự nguyện thi 

hành án trước khi tiến hành cưỡng chế và có 05 việc phải tổ chức cưỡng chế, bằng 

với số việc cưỡng chế so với cùng kỳ, trong đó có 4 cuộc cưỡng chế có huy động 

lực lượng liên ngành, tăng 01 trường hợp so với cùng kỳ. 

Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/7/2018, Chi cục thi hành án dân sự 

đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 13 trường hợp, 

giảm 5 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017 
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3. Tình hình và kết quả triển khai thi hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 

ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

trên địa bàn tỉnh 

Khi có Hướng dẫn triển khai Nghị quyết xử lý nợ xấu của Bộ Tư pháp, 

đơn vị đã triển khai nội dung Nghị quyết đến toàn thể công chức trong đơn vị nắm 

và thực hiện. Trước khi kê biên tài sản thế chấp, chấp hành viên đều có văn bản 

gửi tổ chức tín dụng để xác định đó có phải là nợ xấu hay không để đơn vị có cơ 

sở áp dụng các quy định của Nghị quyết 42 trong quá trình tổ chức thi hành án. 

Khó khăn mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn gặp phải là các tổ chức 

tín dụng không đồng ý để Chi cục xử lý tài sản thế chấp do xác đinh khoản nợ đó 

chưa phải là nợ xấu. 

4. Những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ thi hành án dân sự; về thực 

hiện các trình tự, thủ tục pháp lý trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự 

Một là, Tình hình thụ lý cả về việc và giá trị tăng, trong đó tập trung phần 

lớn vào các lĩnh vực ngân hàng, hoặc các vụ vỡ Hụi (họ) thì phần lớn các tài sản 

đã thế chấp hết gần giá trị nên khi xử lý các vụ việc này thường không được triệt 

để do hết tài sản. 

Hai là, Theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 42/2017/QH14 thì các tài 

sản bảo đảm của khoản nợ xấu của bên phải thi hành án đang bảo đảm cho nghĩa 

vụ trả nợ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, 

xử lý nợ xấu không bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 

90 của Luật Thi hành án dân sự mặc dù tài sản của người phải thi hành án có giá 

trị lớn hơn nhiều so với nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, nhưng phía Ngân hàng 

không đồng ý cho kê biên thì Thi hành án cũng không thể thực hiện được. Từ đó 

dẫn đến lượng án tồn động không có hướng xử lý, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải quyết 

án của đơn vị và không hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh đó tại Điều 12 của Nghị quyết 42 cũng quy định số tiền thu được 

từ việc xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu sau khi trừ chi phí bảo quản, thu 

giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ 

được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 

mua bán xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác khôn có 

bảo đảm của bên bảo đảm. Theo quy định trên một số vụ việc liên quan đến phần 

án phí không thể thu được, từ đó làm tăng thêm lượng án chuyển kỳ theo hàng 

năm.   

5. Đánh giá công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các 

ngành, cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, 

trong xử lý việc tái chiếm đất sau cưỡng chế; tình hình thực hiện và kết quả lập 

hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm trong thi hành án dân sự 

 Về công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các ngành, cơ 

quan hữu quan và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 

huyện đạt kết quả tốt cụ thể như: 

           - Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp 
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Viện kiểm sát nhân dân đã thực hiện kiểm sát thường xuyên việc tuân theo 

pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, giúp cho Cơ quan và Chấp hành viên 

kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành 

án dân sự. Đặc biệt, trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án, định giá tài sản, 

tiêu huỷ tang vật đều được Việc Kiểm sát nhân dân cử Kiểm sát viên tham gia 

100%. Viện đã phối hợp rất tốt với cơ quan thi hành án trong công tác đề nghị xét 

miễn, giảm tiền phạt, án phí theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp 

 Việc chuyển giao bản án, quyết định từ Toà án nhân dân cho cơ quan thi 

hành án cơ bản được thực hiện kịp thời, tạo thuận lợi cho các cơ quan thi hành án 

tiếp nhận, thụ lý, đưa bản án, quyết định ra thi hành theo đúng quy định của pháp 

luật. Trong công tác xét miễn, giảm án phí, tiền phạt theo quy định của pháp luật, 

Toà án nhân dân huyện đã tạo điều kiện thuận lợi và phối kết hợp tốt với đơn vị 

đã tiến hành xét miễn, giảm đạt kết quả tốt. 

- Phối hợp với công an huyện                       

              Lực lượng công an thường xuyên tham gia phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

thi hành án khi có yêu cầu tham gia bảo vệ cưỡng chế thi hành án hoặc xác minh 

nhân thân của người phải thi hành án.  

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

Các cơ quan chuyên môn như: Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng, Văn phòng đang ký quyền sử dụng đất, Ngân 

hàng nông nghiệp, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội… trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã phối hợp có hiệu quả với cơ quan thi 

hành án. Các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương luôn thể hiện sự nhiệt tình, 

kịp thời tuyên truyền, động viên, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án 

hoặc cán bộ, công chức là người phải thi hành án và nhân dân hiểu quy định của 

pháp luật về thi hành án dân sự để tự nguyện thi hành án. 

- Phối hợp trong xử lý việc tái chiếm đất sau cưỡng chế 

Trong năm 2017 và 10 tháng năm 2018 tại địa bàn huyện Năm Căn không 

có trường hợp nào tái lấn chiếm sau cưỡng chế.  

- Kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm trong thi hành án dân sự 

- Năm 2017, cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát 

nhân dân cùng cấp rà soát hồ sơ xét miễn giảm nhưng chưa có hồ sơ đủ điều kiện 

xét nên không có đề nghị xét miễn giảm.   

- Năm 2018, 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, giảm đối với 8 việc, tương ứng với số tiền 9.880.500 đồng. Được Viện 

kiểm sát huyện chấp nhận đã chuyển Tòa xem xét chờ giải.  

Công tác lập hồ sơ xét miễn, giảm trong thi hành án được đơn vị quan 

tâm thực hiện thường xuyên theo quy định, khi nhận được đề nghị của đơn vị, 

Viện Kiểm sát và Tòa án cùng cấp thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và trong 

thời gian quy định.  
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    6. Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự 

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Năm Căn được thành lập theo Quyết 

định số 136/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn 

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Năm Căn do Chủ tịch UBND huyện là 

trưởng Ban chỉ đạo. 

Từ khi được thành lập theo Quyết định mới đến nay Ban chỉ đạo Thi hành 

án dân sự (THADS) huyện thường xuyên tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 

chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án 

trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc 

phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành những 

trường hợp phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở 

địa phương. 

Ban Chỉ đạo THADS huyện thường xuyên tổ chức họp để đánh giá những 

kết quả đạt được, chưa được cần phải khắc phục, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự khi có đề xuất của Chi 

cục. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết 

án khó khăn, cũng như việc cưỡng chế vụ án phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật 

tự của địa phương 

7. Công tác tổ chức, nhân sự 

Chi cục thi hành án dân sự huyện được Cục thi hành án dân sự tỉnh giao 

10 biên chế, số biên chế hiện có tại đơn vị đủ theo chỉ tiêu (trong đó có 01 Chi cục 

trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng, 01 Chấp hành viên, 02 Thư ký, 01 kế toán trưởng 

và 01 thủ quỹ- văn thư). Ngoài ra đơn vị hợp đồng 01 kế toán nghiệp vụ,  02 bảo 

vệ theo Nghị định 68. 

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đơn vị có 08 đồng chí có bằng cử 

nhân luật, 02 đồng chí có bằng cử nhân kế toán. 

- Về trình độ lý luận chính trị đơn vị có 01 đồng chí Cao cấp lý luận chính 

trị - hành chính, 04 đồng chí Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. - Những 

thiếu sót, sai phạm về nghiệp vụ thi hành án dân sự thường gặp, được phát hiện và 

hình thức xử lý: Những thiếu sót thường gặp là việc chậm về thời gian trong quá 

trình thi hành án.  

8. Đánh giá về tình hình thực hiện và kết quả trong tiếp công dân, tiếp 

nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi 

hành án dân sự tại địa bàn. 

Mặt dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng đơn vị 

cũng bố trí riêng phòng để tiếp công dân và trả kết quả thi hành án theo quyết 

định số 536/QĐ-TCTHADS về triển khai hỗ trợ trực tuyến và quyết định số 

537/QĐ- TCTHADS về việc ban hành quy trình và triển khai thực hiện cơ chế 

một cửa tại cơ quan thi hành án dân sự. Theo quyết định trên đơn vị niêm yết đầy 

đủ các thủ tục về thi hành án để phục vụ cho công dân khi có yêu cầu liên quan 

đến thi hành án. 

- Công tác tiếp công dân tại đơn vị được thực hiện tốt và đúng theo quy 

định, đơn vị đã phân một cán bộ phụ trách tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân có 

nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức tốt, trong giao tiếp 
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hướng dẫn, giải thích tận tình. Từ năm 2016 đến nay đơn vị không nhận được đơn 

thư phản ánh nào của công dân về thái độ phục vụ tiếp dân của cán bộ trong đơn 

vị.  

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự: năm 2017, 

tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được là 0 đơn (3 đơn khiếu nại, 0 đơn tố 

cáo). Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 3 đơn, số đơn không 

thuộc thẩm quyền là 0 đơn. Kết quả đã giải quyết: giải quyết bằng hình thức đối 

thoại trực tiếp để đương sự tự nguyện rút đơn.  

Năm 2018 (Tính đến ngày 30/7/2018), tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo 

nhận được là 2 đơn (2 đơn khiếu nại, 0 đơn tố cáo). Trong đó, số đơn thư thuộc 

thẩm quyền giải quyết là 2 đơn, số đơn không thuộc thẩm quyền là 0 đơn. Kết quả 

đã giải quyết xong 2. 

Nhìn chung công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có 

chuyển biến tích cực, nhận thức về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo của lãnh đạo Chi cục THADS ngày càng được nâng cao; chất lượng tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo đúng theo trình tự thủ tục 

quy định. 

9. Đánh giá chung về mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện 

công tác thi hành án dân sự 

- Nguyên nhân đạt được 

- Nhờ sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, sự chỉ đạo 

thường xuyên của huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện tạo mọi điều kiện giúp thi 

hành án hoàn thành nhiệm vụ, cũng như kịp thời tổ chức hợp Ban Chỉ đạo khi có 

đề xuất của đơn vị. 

 - Đội ngũ cán bộ công chức, đơn vị đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất 

trong công tác. Ý thức được sức mạnh tập thể, từng bước được trưởng thành từ 

hoạt động quản lý đến hoạt động tác nghiệp, hoạt động nghiệp vụ ngày càng hiệu 

quả tuân thủ đúng quy định pháp luât. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án dân sự cũng được đơn vị 

quan tâm đúng mức và xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh, 

nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, đội ngủ cán bộ công chức của đơn vị luôn 

sẵn sàng trực tiếp hướng dẫn, giải thích pháp luật khi các tổ chức, cá nhân yêu cầu 

nhằm tác động tích cực đến nhận thức của mọi người đối với công tác thi hành án 

dân sự.  

Tồn tại, hạn chế, vướng mắc 

Ngoài các mặt công tác đạt được, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế 

như sau: Lượng án thụ lý của đơn vị tăng dần theo hàng năm, tính chất vụ việc 

ngày càng phức tạp, trình tự, thủ tục theo quy định bắt buộc phải thực hiện rất 

nhiêu, nhưng kinh phí hàng năm cấp trên cấp không đủ để thực hiện. Kho vật 

chứng còn phải thuê mướn nhà dân, nên không đảm bảo cho việc bảo quản tài sản 

nhất là tang vật, vật chứng của các vụ án hình sự. 

- Một số lượng không nhỏ các vụ việc thu tiền nộp ngân sách Nhà nước, 

người phải thi hành án không có nơi cư trú ổn định, không có tài sản để đảm bảo 

thi hành án, việc tổ chức thi hành đối với vụ việc này rất tốn kém nhưng hiệu quả 

đạt không cao. Tài sản kê biên bán đấu giá, nhiều lần chưa có người đăng ký mua. 
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  Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

- Tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo thi hành án, chỉ đạo 

các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ và kịp 

thời với thi hành án. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành, xác định rõ vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị theo hướng trách 

nhiệm của gườ đứng đầu, quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với những 

vụ án phức tạp. Tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật trong lĩnh vực thi hành án để người phải thi hành án tự nguyện thi hành, 

hạn chế việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành. 

- Từng Chấp hành viên phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể từng vụ 

việc để tổ chức thi hành nhất là những vụ việc có giá trị lớn, đeo bám những vụ 

việc có giá trị nhỏ có khả năng thi hành xong. 

- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện, trong công 

tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khi đủ điều kiện. Phối hợp với Công an 

huyện trong hoạt động chuyển giao vật chứng, bảo vệ cưỡng chế thi hành án. 

Đề xuất, kiến nghị  

- Bộ Tư pháp: Nên có cơ chế bảo vệ đối với những rủi ro có thể xảy ra trong 

quá trình tác nghiệp của Chấp hành viên. 

- Tổng cục: Đầu tư xây dựng trụ sở và kho vật chứng cho các Chi cục. 

- Cục THADS tỉnh Cà Mau: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức của đơn vị nhất là những công chức trẻ mới 

vào ngành.  

- HĐND huyện: Hàng năm có định mức cấp hỗ trợ kinh phí cho thi hành án 

vào Nghị quyết của Hội đồng. 

- UBND huyện: Hỗ trợ một phần kinh phí cho đơn vị để đơn vị có kinh phí 

hoạt động án liên tục theo quy định.  

  Trên đây là báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi 

hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn trình Đoàn giám 

sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau nắm, chỉ đạo đơn vị trong thời gian 

tới./. 

Nơi nhận:                                                                CHI CỤC TRƯỞNG 
- Thành viên đoàn giám sát (b/c); 

- Lưu : VT.CCTHADS.                     

                                                                                                                   (đã ký) 

 

                                                                                                      Trần Đình Trường 

 

 

 

 


