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BÁO CÁO 

Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự  

(Phục vụ Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau) 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 28/KH-ĐGS ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong 

công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Đầm Dơi báo cáo một số nội dung 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 THADS trên địa bàn huyện; công 

tác triển khai thực hiện cải cách hành chính trong công tác THADS; 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: 

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

pháp luật, của tỉnh có liên quan đến công tác THADS trên địa bàn huyện; công 

tác triển khai thực hiện cải cách hành chính trong công THADS. 

Để thực hiện nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu, kế 

hoạch của ngành, địa phương giao. Chi cục THADS huyện đã bám sát chương 

trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương kịp thời triển khai, quán triệt, tập 

trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả. Tình hình tổ chức tập huấn, phổ biến các 

văn bản của pháp luật luôn được lãnh đạo Chi cục quan tâm chú trọng, đặc biệt 

phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền các luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Tham gia góp ý kiến các văn bản liên quan đến công tác Thi hành án 

dân sự và các văn bản khác theo hướng dẫn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà 

Mau. 

1.2. 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. 

 Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành 

án được lãnh đạo đơn vị quan tâm và thực hiện tốt tạo sự đồng thuận cao trong 

nhân dân, tạo mối đoàn kết và tôn trọng sự thỏa thuận của giữa các đương sự, rút 

ngắn thời gian tổ chức thi hành án, hạn chế thấp nhất việc tổ chức cưỡng chế thi 
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hành án, giảm việc khiếu nại, tố cáo của người dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật 

tự ở địa phương.  

Từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục, thuyết phục đương 

sự tự nguyện thi hành án, đơn vị thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau như 

thông qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, để tuyên truyền 

Luật Thi hành án dân sự, trong đó chú trọng giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của 

người phải thi hành án, người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan để các đương sự hiểu và tự nguyện thi hành; chủ động phối hợp với các 

ngành, Mặt trận, Đoàn thể, chính quyền địa phương vận động đối với những vụ 

việc có tính chất phức tạp, khó thi hành để tạo sự lan tỏa, tăng hiệu quả công tác 

vận động, tuyên truyền.  

Qua công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự 

nguyện thi hành án, trong năm 2017 tổng số việc thụ lý 2.621 việc, đã thi hành 

xong các hình thức 1.345 việc, nhưng đơn vị chỉ ra có 10 quyết định cưỡng chế thi 

hành án (Trong đó có 04 trường hợp đương sự đã tự nguyện thi hành án trước khi 

tiến hành cưỡng chế, còn lại 06 trường hợp phải tiến hành cưỡng chế); năm 2018 

(từ ngày 01/10/2017 đến 31/7/2018) tổng thụ lý 2.639 việc, đã thi hành xong các 

hình thức 1.164 việc, nhưng đơn vị chỉ ra có 10 quyết định cưỡng chế (Trong đó có 

03 trường hợp đương sự đã tự nguyện thi hành án trước khi tiến hành cưỡng chế, 

còn 07 trường hợp phải tiến hành cưỡng chế). 

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

2.1. Tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2017 (từ 01/10/2016 đến 

ngày 31/9/2017): 

a. Kết quả thi hành án về việc: 

Đến hết tháng 9/2016 số cũ chuyển sang là 1.087 việc; Từ 01/10/2016 đến 

31/9/2017 số thụ lý mới 1.534 việc, giảm 248 việc (13,90%) so với cùng kỳ năm 

2016. 

 Như vậy, tổng số việc phải thi hành là 2.621 việc, tăng 169 việc (6,89%) so 

với cùng kỳ năm 2016.  

Kết quả xác minh, phân loại, có 1.908 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ 

lệ 73,24%), tăng 12 việc (0,63%) so với cùng kỳ năm 2016 và  697 việc chưa có 

điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 26,76%). 

Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong  1.339 việc, đạt tỷ lệ 70,18%, (so 

với chỉ tiêu được Quốc hội giao,vượt 0,18%). So với cùng kỳ năm 2016 giảm 14 

việc (1,03%) và giảm 0,18% về tỷ lệ. 

 Số việc chuyển kỳ sau 1.266 việc, trong dó số việc có điều kiện nhưng chưa 

thi hành xong là 569 việc, so với số việc có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển 

sang năm 2017 (543 việc) tăng 26 việc (4,78%). 

b. Kết quả thi hành án về tiền: 
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Đến hết tháng 9/2016, số cũ chuyển sang là 25.543.117.000đồng; Từ 

01/10/2016 đến 31/9/2017, thụ lý mới 20.026.461.000đồng, giảm               

3.957.870.000đồng (16,50%) so với cùng kỳ năm 2016.  

Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 45 tỷ 569 triệu 578 nghìn đồng, tăng 

10.584.462.000đồng (30,25%) so với cùng kỳ năm 2016.  

Kết quả xác minh, phân loại, có 29.216.277.000đồng có điều kiện giải quyết 

(chiếm tỷ lệ 65,98%), tăng 4.690.229.000đồng (19,12%) so với cùng kỳ năm 2016 

và 15.060.078.000đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 34,02%). 

Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 10.142.464.000đồng, đạt tỷ lệ 

34,72% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 2,82%). So với cùng kỳ năm 2016 tăng 

934.764.000đồng (10,15%) và giảm 2,82% về tỷ lệ. 

 Số tiền chuyển kỳ sau 34.131.891.000đồng, trong đó số tiền có điều kiện 

nhưng chưa thi hành xong là 19.071.813.000đồng, so với số tiền có điều kiện thi 

hành năm 2016 chuyển sang năm 2017(15.318.348.000đồng) tăng 

3.753.465.000đồng (24,50%). 

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

đối với lượng án tồn đọng kéo dài: 

+ Đánh giá tình hình 

Công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn huyện đã hoàn thành chỉ 

tiêu nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tập trung quán triệt và triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 do các cơ quan cấp trên giao; hoạt 

động chỉ đạo, điều hành trong nội bộ bám sát kế hoạch và có trọng tâm, trọng 

điểm; công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân quản lý, chỉ đạo về 

thi hành án dân sự được lãnh đạo đơn vị thực hiện thường xuyên, số lượng việc và 

tiền phải thi hành án còn lớn, tính chất vụ việc phức tạp gây ra những khó khăn cho 

việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

Năm 2017 lượng án thụ lý mới tăng so với cùng kỳ năm 2016. Số việc chưa 

có điều kiện thi hành phần lớn là 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. 

+ Nguyên nhân 

Một số việc đã tiến hành kê biên tài sản đảm bảo thi hành án thì xãy ra tranh 

chấp thừ kế về tài sản yêu cầu Tòa án giải quyết và các vụ việc tạm đình chỉ, Chấp 

hành viên phải chờ xét xử của Tòa án có thẩm quyền, dẫn đến không thể tiếp tục 

xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án; 

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

Trong năm, Đơn vị đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành 

án đối với 10 trường hợp, giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ, có 04 trường hợp 

đương sự tự nguyện thi hành án trước khi cưỡng chế, nên số việc phải tổ chức 

cưỡng chế là 06 trường hợp, tăng 02 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó có 06 
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cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, tăng 02 trường hợp so với cùng 

kỳ.  

2.2. Tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn năm 2018 (từ 01/10/2017 đến 

31/7/2018): 

a. Kết quả thi hành án về việc: 

Đến hết tháng 9/2017 số cũ chuyển sang là: 1.266 việc; Từ 01/10/2017 đến 

31/7/2018 số thụ lý mới 1.373 việc, tăng 131 việc (10,54%) so với cùng kỳ năm 

2017. 

 Như vậy, tổng số thụ lý là: 2.639 việc, tăng 310 việc (13,31%) so với cùng 

kỳ.  

Kết quả xác minh, phân loại có: 1.909 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ 

lệ 72,61%), tăng 197 việc (11,50%) so với cùng kỳ và 720 việc chưa có điều kiện 

giải quyết (chiếm tỷ lệ 27,39%). 

Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.164 việc, đạt tỷ lệ 60,97% (so 

với chỉ tiêu Quốc hội giao, còn thiếu 11,03%) So với cùng kỳ năm 2017 tăng 224 

việc (23,82%) và tăng 6,06% về tỷ lệ. 

 Số việc chuyển kỳ sau: 1.465 việc, trong dó số việc có điều kiện nhưng chưa 

thi hành xong là 745 việc, so với số việc có điều kiện cùng kỳ năm 2017 (772 việc) 

giảm 27 việc (3,49%). 

b. Kết quả thi hành án về tiền. 

Đến hết tháng 9/2017, số cũ chuyển sang là 34.131.891.000đồng; từ 

01/10/2017 đến 31/7/2018, thụ lý mới: 20.952.523.000đồng, tăng               

3.607.472.000đồng (20,798%) so với cùng kỳ năm 2017.  

Như vậy, tổng số tiền thụ lý là: 55 tỷ 084 triệu 414 nghìn đồng, tăng 

12.196.282.000đồng (28,43%) so với cùng kỳ.  

Kết quả xác minh, phân loại có: 35.863.832.000đồng có điều kiện giải quyết 

(chiếm tỷ lệ 65.31%), tăng 7.455.481.000đồng (26,24%) so với cùng kỳ và 

19.042.390.000đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 34,69%). 

Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 12.693.475.000đồng, đạt tỷ lệ 

35,39% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 3,39%). So với cùng kỳ năm 2017, tăng 

5.209.791.000đồng (69,61%) và tăng 9,05% về tỷ lệ. 

 Số tiền chuyển kỳ sau: 42.212.747.000đồng, trong đó số tiền có điều kiện 

nhưng chưa thi hành xong là 23.170.357.000đồng, so với số tiền có điều kiện cùng 

kỳ năm 2017 (20.924.667.000đồng) tăng 2.245.690.000đồng (10,72%).  

c. Đánh giá tình hình và chỉ rõ nguyên nhân án tồn đọng, nhất là đối với 

lượng án tồn đọng kéo dài: 

+ Đánh giá tình hình 

Nhìn chung, công tác thi hành án dân sự trong 10 tháng năm 2018 trên địa 

bàn huyện có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chỉ tiêu thi hành án xong về việc 

và tiền đạt còn thấp, một số vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, án liên quan 
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đến tín dụng ngân hàng chưa có nhiều chuyển biến đáng kể xuất phát từ nguyên 

nhân khách, chủ quan trong quá trình tổ chức thi hành án. 

+ Nguyên nhân: 

Một số vụ việc đương sự tranh chấp tài sản kê biên nên phải chờ việc xét xử 

của Tòa án có thẩm quyền, dẫn đến chấp hành viên không thể tiếp tục xử lý tài sản 

để đảm bảo thi hành án; 

Số lượng việc, tiền phải thi hành án tiếp tục có sự gia tăng so với cùng kỳ 

năm 2017, trong đó phát sinh nhiều vụ việc có giá trị lớn làm ảnh hưởng đến việc 

thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Nhiều vụ việc thi hành án có giá trị thấp nhưng tài sản đảm bảo thi hành án 

duy nhất là đất có giá trị rất lớn, không tương xứng, rất khó khăn trong việc kê 

biên và thu tiền thi hành án. 

Bên cạnh có một số vụ việc kê biên tài sản bán đấu giá, giảm giá nhiều lần 

đến nay không có người mua tài sản dẫn đến vụ việc khéo dài chưa kết thúc được. 

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

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/7/2018 (10 tháng đầu năm) đã ra quyết 

định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 10 trường hợp, tăng 03 

trường hợp so với cùng kỳ, do có 03 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án 

trước khi cưỡng chế, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 07 trường hợp, 

tăng 03 trường hợp so với cùng kỳ, trong đó có 07 cuộc cưỡng chế có huy động lực 

lượng liên ngành, tăng 03 trường hợp so với cùng kỳ. 

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: 

Để thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý 

nợ xấu có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp 

đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai nghị quyết này, 

trên cơ sở đó đơn vị đã triển khai đến toàn bộ công chức trong đơn vị biết và thực 

hiện. 

Đối với những việc thi hành án liên quan đến xử lý nợ xấu và xử lý tài sản 

bảo đảm cho khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng đã được cơ quan thi hành án dân 

sự tổ chức thi hành theo đúng nội dung tinh thần Nghị quyết và Luật Thi hành án 

dân sự cùng với văn bản hướng dẫn thi hành. Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ 

với các tổ chức tín dụng Ngân hàng trong việc đối chiếu, rà soát, xác định về 

khoản nợ tại các bản án, quyết định là khoản nợ xấu để cơ quan Thi hành án dân sự 

có cơ sở áp dụng các quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 trong quá trình tổ 

chức thi hành án. 

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: 

Nhìn chung trong thời gian qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuy có 

không ít những khó khăn, vướng mắt về công tác nghiệp thi hành án. Song những 
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khó khăn vướng mắt đó đều được sự hướng dẫn, chỉ đạo của cục Thi hành án dân 

sự tỉnh, Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo thực hiện tương đối thuận lợi có hiệu 

quả đúng quy định của pháp luật. 

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

dân sự, hiện nay hệ thống văn bản pháp luật về công tác thi hành án dân sự ngày 

càng được hoàn thiện, tạo căn cứ pháp lý và điều hiện thuận lợi cho quá trình giải 

quyết án. Đội ngũ công chức, Thư ký, Chấp hành viên Chi cục từng bước ổn định 

về tổ chức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được chuẩn hoá, luôn thể hiện tinh 

thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

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: 

Trong thời gian qua, được sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, công tác thi hành án dân sự đã tạo được sự chuyển biến rõ nét 

thông qua kết quả giải quyết thi hành án hàng năm, việc phối hợp của Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, các cơ quan hữu quan có liên quan chiếm 

một vị trí hết sức quan trọng. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện kiểm sát tuân theo 

pháp luật trong công Thi hành án dân sự, giúp cho đơn vị và Chấp hành viên kịp 

thời ngăn chặn, phòng ngừa nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động Thi hành án 

dân sự. Đối với Tòa án nhân dân, trong quá trình tổ chức thi hành án, có nhiều bản 

án, quyết định của Tòa án tuyên không rõ, có sai sót và Tòa án cũng kịp thời ra văn 

bản giải thích, đính chính, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thi hành án của Chấp hành viên, bên cạnh phối hợp tốt với cơ quan Thi hành 

án dân sự để tiến hành xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp 

luật và đạt hiệu quả cao.  

Đối với lực lượng Công an tham gia phối hợp chặt chẽ với đơn vị khi có yêu 

cầu bảo vệ cưỡng chế thi hành án hoặc xác minh nhân thân của người phải thi hành 

án, ngăn chặn và làm hạn chế hành vi chống đối của đương sự đối với người thi 

hành công vụ, bảo vệ an toàn tính mạng của những người tham gia cưỡng chế và 

các tài sản có liên quan đến việc thi hành án. Các cơ quan chuyên môn như: Phòng 

Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan hữa quan 

khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cũng tạo điều kiện 

thuận lợi giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. 

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

Đơn vị quan tâm và có trinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết những 

việc tái chiếm lại đất sau cưỡng chế. Chủ động phối hợp, báo cáo Chủ tịch UBND, 

Trưởng ban chỉ đạo và cơ quan cấp trên khi có vụ việc tái chiếm lại đất sau cưỡng 

chế để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự ở đị 

phương. (Đơn vị không có vụ việc đương sự tái chiếm đất sau cưỡng chế). 
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- Kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm trong thi hành án dân sự 

+ Năm 2017, Đơn vị 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 08 

việc, tương ứng với số tiền 35.779.000, tăng 01 việc và 9.576.000đồng (12,5% về 

việc và 36,54% về tiền) so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả: đã thực hiện miễn 

được 8 việc với số tiền 35.779.000đồng, tăng 01 việc và 9.576.000đồng (12,5% 

về việc và 36,54% về tiền) so với cùng kỳ năm 2016. 

+ Năm 2018, Đơn vị 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 

59 việc, tương ứng với số tiền 66.023.000 đồng, (so với cùng kỳ năm 2017 tăng 

51 việc (637,5%) về việc và 39.621.000đồng (150,06%) về tiền). Kết quả: đã thực 

hiện miễn được 58 việc với số tiền 58.198.000đồng và giảm 01 việc tương ứng 

với số tiền 7.825.000đồng. 

Nhìn chung 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. 

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 được kiện toàn theo Quyết định số: 

32/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện gồm có 07 

thành viên; trong đó Trưởng ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND huyện; Phó trưởng ban 

là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các thành viên gồm các đồng 

chí đại diện lãnh đạo các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Ban chỉ huy quân 

sự, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Mặt trận tổ quốc, phòng Lao 

động-Thương binh xã hội, Hội nông dân, Huyện đoàn… 

Ban chỉ đạo Thi hành án đan sự huyện 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 khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự 

an toàn xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Cơ quan Thi hành án dân sự; việc phối kết hợp giữa các ngành trong công tác Thi 

hành án dân sự đang dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực; cơ quan Thi 

hành án dân sự đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

Thi hành án dân sự, từng bước đổi mới hoạt động; các văn bản chỉ đạo về công tác 

thi hành án được ban hành kịp thời, các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao ý thức 

trách nhiệm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ 

đạo Thi hành án dân sự, đến 31/7/2018, Ban Chỉ đạo THADS đã hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ theo kế hoạch,  đã tổ chức họp xin ý kiến gải quyết nhiều vụ việc khó 

khăn, phức tạp khó thi hành. Cụ thể một số vụ việc như:  
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* Vụ thứ nhất:  

- Người phải thi hành án: bà Võ Thị Bế, địa chỉ: khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, 

huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 

* Vụ thứ hai: 

- Người phải thi hành án: bà Trần Thị Sáu, ông Mã Hoàng Nghiêm, địa chỉ: 

Tân Long B, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

7. Công tác tổ chức, nhân sự: 

Đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị không ngừng được củng cố, kiện toàn 

và từng bước được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. 

 Đơn vị hiện có 14/14 biên chế, (Trong đó có: 01 Phó phụ trách, 01 Phó Chi 

cục trưởng, 03 Chấp hành viên, 01 Thẩm tra viên, 04 thư ký, 02 chuyên viên, 01 

văn thư lưu trữ và 01 kế toán).  

Ngoài ra đơn vị còn hợp đồng 01 kế toán nghiệp vụ, 02 nhân viên bảo vệ, 01 

nhân viên lái xe và 01 nhân viên phục vụ theo Nghị định 68. Đơn vị thường xuyên 

quan tâm, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, quán triệt chủ trương, 

Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đưa cán bộ đi đào 

tạo nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị để nâng cao trình độ chuyên môn và đáp 

ứng kịp thời với công việc trong tình hình mới hiện nay. 

Đơn vị phân công, bố trí nhiệm vụ cho Chấp hành viên và công chức của 

đơn vị được thực hiện theo đúng trình tự, đúng chức trách, nhiệm vụ và trình độ 

chuyên môn của từng đồng chí nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

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. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã bố trí phòng, phân lãnh đạo và công 

chứ tiếp công dân để tiếp nhận những yêu cầu, phản ánh và hướng dẫn công dân 

khi đến liên hệ làm việc để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà 

công dân đến phản ánh, yêu cầu các nội dung liên quan đến công tác thi hành án 

dân sự. Từ năm 2017 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. 

Năm 2017, đơn vị thụ lý và giải quyết 12 đơn thư khiếu nại của công dân 

liên quan đến thi hành án thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục, không nhận 

được đơn thư tố cáo của công dân, kết quả đơn vị đã giải quyết xong 12/12đơn.  

Năm 2018 (Tính đến ngày 31/7/2018), đơn vị thụ lý và giải quyết 01 đơn thư  

khiếu nại của công dân liên quan đến thi hành án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chi cục, kết quả đơn vị đã giải quyết xong. 

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

công tác thi hành án dân sự: 

9.1. Nguyên nhân đạt được: 

Được sự chỉ đạo kịp thời của Cục thi hành án dân sự tỉnh, cũng như sự chỉ 

đạo của Huyện Ủy, UBND huyện Đầm Dơi. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 
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quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi 

hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ. Tại các buổi họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân 

sự đã thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, 

trong đó trọng tâm là chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc trọng điểm, 

khó khăn, phức tạp khó thi hành do Chi cục thi hành án dân sự đề xuất.  

Công tác phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, 

ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự được chú trọng, tăng cường, 

nhất là nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa 

phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ban ngành. 

9.2. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc: 

Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, về thực hiện quy định Thông tư 

liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ 

Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp quản lý tiền, giấy tờ 

của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án là 

phạm nhân; một số trường hợp Trại giam chưa thông báo kịp thời cho cơ quan thi 

hành án về việc đương sự nộp tiền hoặc cơ quan thi hành án không nhận được 

thông báo dẫn đến việc thi hành án chậm. Một số trường hợp thực hiện chuyển 

khoản cho cơ quan Thi hành án không kèm theo thông tin về bản án, quyết định thi 

hành án hoặc không có danh sách người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án 

xử lý. 

- Nguyên nhân: 

Số việc và tiền thụ lý tăng cao, mức độ vụ việc ngày càng phức tạp khó khăn 

trong việc tổ chức thi hành, tài sản kê biên không có người đăng ký mua tài sản,  

mặt khác do tâm lý người dân ngại mua tài sản thi hành án nên ảnh hưởng không 

nhỏ đến tiến độ giải quyết án. 

Ý thức chấp hành bản án, quyết định của một số người phải thi hành án chưa 

cao, nhiều trường hợp chây ỳ, không tự nguyện thi hành án, có không ít đương sự 

khiếu nại nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài thời gian thi hành án, trong đó có nhiều 

việc cưỡng chế liên quan đến đất đai nên kéo dài thời gian thi hành án. 

 Một số án dân sự trong hình sự khi đưa ra thi hành đa số không có điều kiện 

thi hành hoặc người phải thi hành án không có tài sản, không có mặt nơi cư trú, 

người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, mặc dù thời gian kéo dài song 

những trường hợp này họ không có khả năng để thi hành được 1/50 để đủ điều kiện 

xét miễn, giảm. 

  9.3. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế: 

Phân công nhiệm vụ hợp lý, đúng chức năng, nhận thức rõ tầm quan trọng 

trong việc ban hành quyết định thi hành án để phân công cán bộ tiếp nhận bản án, 

cán bộ ra quyết định có trình độ về pháp luật, có kinh nghiệm và biết cập nhật 

những quy định mới của pháp luật có liên quan đến việc ban hành quyết định thi 

hành án; phân công cán bộ phụ trách tiếp nhận các kết luận, kháng nghị, kiến nghị 

và theo dõi việc khắc phục để thường xuyên báo cáo lãnh đạo. 
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Chấp hành viên phải dành thời gian nghiên cứu văn bản pháp luật hiện hành,  

thận trọng và có tinh thần trách nhiệm trong việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ  

thi hành án như: Xác minh điều kiện thi hành án; áp dụng các biện pháp bảo đảm, 

biện pháp cưỡng chế; đề xuất ban hành các quyết định liên quan đến công tác thi 

hành án dân sự. 

Tăng cường công tác rà soát, phân loại án để có biện pháp thi hành đạt hiệu 

quả và đánh giá đúng thực trạng về công tác thi hành án trên địa bàn. Từ kết quả rà 

soát, phân loại án để có phương án tối ưu và kịp thời thi hành dứt điểm vụ việc khi 

đối tượng phát sinh điều kiện thi hành. 

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. 

Làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan 

hữu quan có liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cần tiếp tục thực hiện tốt các 

quy chế phối hợp đã và đang thực hiện, đồng thời chủ động xây dựng quy chế phối 

hợp với các cơ quan khác có liên quan. 

Trên đây là báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà 

Mau về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi./. 

Nơi nhận: 

- Đoàn giám sát HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

                          (Đã ký) 

 

 

 Lưu Hải Điệp 
   


