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 CHI C C THI HÀNH ÁN DÂN S  
THÀNH PH  CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T  do - Hạnh phúc 

 

Số: 930/BC-CCTHADS TP Cà Mau, ngày 27 tháng 8 năm 2018 

   

BÁO CÁO 
Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân s  

trên địa bàn thành ph  Cà Mau 
 

 

Th c hi n Kế hoạch số 28/KH-ĐGS ngày 14/8/2018 c a Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân 
t nh Cà Mau giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân s  trên địa 
bàn t nh Cà Mau. Nay Chi c c Thi hành án dân s  ( THADS ) thành phố Cà Mau xin báo cáo kết 
quả công tác thi hành án dân s  trên địa bàn thành phố Cà Mau theo đề cương gửi kèm c  thể như 
sau: 

1. Tình hình quán triệt, chỉ đạo, triển khai th c hiện các quy định của pháp luật, của 
tỉnh có liên quan đến công tác thi hành án dân s  trên địa bàn; công tác triển khai th c hiện 
cải cách hành chính trong công tác thi hành án dân s . 

 - Từ khi triển khai th c hi n Luật Thi hành án dân s  năm 2008 đư c sửa đổi, bổ sung năm 
2014 (gọi tắt là Luật THADS) trên địa bàn thành phố Cà Mau thời gian qua, công tác thi hành án 
dân s  đã đạt đư c nhiều kết quả quan trọng như: Nhận thức c a các cơ quan, tổ chức, cá nhân và 
các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò c a công tác thi hành án dân s  đư c nâng lên rõ r t; 
công tác thi hành án dân s  nhận đư c s  quan tâm hơn c a cấp y, chính quyền; thông qua vi c 
các cơ quan thi hành án dân s  có trách nhi m tr c tiếp báo cáo công tác thi hành án dân s  trước 
Hội đồng nhân dân thành phố; Chi c c Thi hành án dân s  thành phố đã ki n toàn đư c tổ chức 
biên chế, cơ bản đáp ứng đư c yêu cầu công vi c đư c giao theo Luật THADS sửa đổi, bổ sung; 
công tác phối h p gi a các ngành, các cấp đư c tăng cường và triển khai ngày càng bài bản. Nhờ 
đó, kết quả công tác thi hành án dân s  trên địa bàn thành phố đã có nh ng chuyển biến tích c c; 
trình t , th  t c giải quyết các vi c thi hành án dân s  đư c đơn giản hóa một bước, cơ bản đư c 
tuân th  chặt chẽ; các mặt công tác khác như kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo dần đi vào nền 
nếp, góp phần hỗ tr  tích c c để hoàn thành các ch  tiêu thi hành án đư c giao.  

- Xuất phát từ tôn trọng s  t  nguy n và thỏa thuận trong thi hành án c a các đương s  đư c 
pháp luật quy định, phương châm coi giáo d c thuyết ph c trong quá trình tổ chức thi hành án là 
quan trọng, tạo s  đồng thuận cao trong nhân dân, tạo mối đoàn kết và tôn trọng s  l a chọn c a 
gi a các đương s , rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, không phải tổ chức cưỡng chế, tốn nhiều 
kinh phí và thời gian, tránh nh ng vi phạm khác trong quá trình tổ chức cưỡng chế, bán đấu giá tài 
sản thi hành án, giảm vi c khiếu nại c a người dân, góp phần gi  gìn an ninh, trật t  tại địa 
phương. Làm tốt công tác vận động, giáo d c thuyết ph c người phải thi hành án t  nguy n thi 
hành sẽ giảm áp l c cho chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án.  

- Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 

26/8/2015 c a Bộ Tư pháp về vi c công bố th  t c hành chính mới ban hành trong lĩnh v c 
THADS thuộc chức năng quản lý c a Bộ Tư pháp; Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS c a Tổng 
c c THADS về vi c triển khai hỗ tr  tr c tuyến THADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS 
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ban hành Quy trình và triển khai th c hi n cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS  đến toàn thể 
công chức, người lao động tại Chi c c thành phố đến toàn thể công chức, người lao động c a đơn 
vị. Yêu cầu công chức, người lao động phải th c hi n vi c cải cách hành chính và ứng d ng công 
ngh  thông tin trong hoạt động THADS trên địa bàn. Chi c c thành phố đã trang bị điều ki n, vật 
chất và bố trí một công chức đ  trình độ, năng l c để đảm bảo vận hành tốt cơ chế một cửa và hỗ 
tr  tr c tuyến. 

2. Kết quả thi hành án dân s  

2.1. Kết quả thi hành án dân sự năm 2017 theo niên độ báo cáo (từ ngày 01/10/2016 đến 
ngày 27/9/2017). 

* Về việc: 
- Tổng số th  lý:  5.193 vi c, tăng 97 việc (1,9%) so với cùng kỳ năm 2016. 

+ Số cũ chuyển sang: 2.134 vi c, 
+ Số vi c th  lý mới: 3.059 vi c, tăng 105  việc (3,6.%) so với cùng năm 2016. 

- Kết quả xác minh, phân loại: 
+ Số có điều ki n thi hành:  3.993 vi c, chiếm 78,25% so với tổng số phải thi hành, tăng 14 

(việc (0,35%), so với cùng kỳ năm 2016. 
+ Số chưa có điều ki n thi hành: 1.110 vi c, chiếm 21,75% so với tổng số phải thi hành, tăng 

126 việc (12,8%) so với cùng kỳ năm 2016.  
Trong số có điều ki n đã giải quyết đư c: 
+ Thi hành xong và giải quyết các hình thức: 2.820 vi c, giảm 6 việc (-0,2%), đạt tỷ lệ 

70,62.% (-0,4%) so với cùng kỳ năm 2016. 
+ Tổng số vi c chuyển kỳ sau 2.283 vi c, tăng 146 vi c (6,8%) so với số vi c còn phải giải 

quyết cùng kỳ c a năm 2016. 

* Về tiền: 
- Tổng số th  lý: 384.481.711.000 đồng, tăng 68.786.873.000 đồng (2184%) so với cùng kỳ 

năm 2016. 
+ Số cũ chuyển sang: 198.629.358.000 đồng, 
+ Số th  lý mới:  185.852.353.000 đồng, giảm 1.651.863.000 đồng (-0,9%) so với cùng kỳ 

năm 2016. 
- Kết quả xác minh, phân loại: 
+ Số có điều ki n thi hành: 209.716.639.000 đồng, chiếm 55,2% so với tổng số phải thi hành, 

tăng 49.344.871.000 đồng (30,8.%) so với cùng kỳ năm 2016. 
+ Số chưa có điều ki n thi hành: 170.456.390.000đồng, chiếm 44,8% so với tổng số phải thi 

hành, tăng 74.309.872.000 đồng (77,3.%) so với cùng kỳ năm 2016.  
- Trong số có điều ki n đã giải quyết đư c 

+ Thi hành xong và các hình thức đư c:  88.883.106.000 đồng, tăng 31.015.125.000 đồng 
(53,6%), đạt tỷ l  42,38% (+6,38%) so với cùng kỳ năm 2016. 

+ Tổng số chuyển kỳ sau: 291.289.923.000 đồng, tăng 92.639.618.000 đồng (+46,7%) so với 
số tiền chuyển sang kỳ sau cùng kỳ năm 2016.  
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2.2. Kết quả công tác 10 tháng năm 2018 theo niên độ báo cáo (từ ngày 01/10/2017 đến 
ngày 30/7/2018): 

* Về việc: 
- Tổng số th  lý: 4.758 vi c, tăng 232 vi c (5%) so với cùng kỳ năm 2017. 

+ Số cũ chuyển sang:  2.283 vi c, 
+ Số vi c th  lý mới: 2.475 vi c, tăng 84 vi c (3,4%) so với cùng năm 2017. 

* Về tiền: 
- Tổng số th  lý: 590.722.100.000 đồng, tăng 217.775.553.000 đồng (37%) so với cùng kỳ 

năm 2017. 
+ Số cũ chuyển sang: 291.273.549.000 đồng, 
+ Số th  lý mới: 299.448.551.000 đồng, tăng 125.142.062.000 đồng (42%) so với cùng kỳ 

năm 2017. 
- Kết quả xác minh, phân loại về việc: 

+ Số có điều ki n thi hành: 3.462 vi c, chiếm 74% so với tổng số phải thi hành, tăng 9 vi c 
(0,3%) so với cùng kỳ năm 2017. 

+ Số chưa có điều ki n thi hành: 1.218 vi c, chiếm 26% so với tổng số phải thi hành, tăng 
193 vi c (16%) so với cùng kỳ năm 2017.  

Trong số có điều ki n đã giải quyết đư c: 
+ Thi hành xong và giải quyết các hình thức: 1.973 vi c, giảm 78 vi c (4%), đạt tỷ l  57% 

(giảm 2%) so với cùng kỳ năm 2017. 

+ Tổng số vi c chuyển kỳ sau 2.707 vi c, tăng 280 vi c (10%) so với số vi c còn phải giải 
quyết cùng kỳ c a năm 2017. 

- Kết quả xác minh, phân loại về tiền: 

+ Số có điều ki n thi hành:  149.919.830.000 đồng, chiếm 28% so với tổng số phải thi 
hành, giảm 53.604.216.000 đồng (-36%) so với cùng kỳ năm 2017. 

+ Số chưa có điều ki n thi hành:  379.434.603.000 đồng, chiếm 72% so với tổng số phải thi 
hành.  

- Trong số có điều ki n đã giải quyết đư c 

+ Thi hành xong và các hình thức đư c: 47.572.171.000 đồng, giảm 27.969.359.000 đồng (-
59%), đạt tỷ l  32% (giảm 5%) so với cùng kỳ năm 2017. 

+ Tổng số chuyển kỳ sau:  481.782.262.000 đồng, tăng 187.353.113.000 đồng (39%) so với 
số tiền chuyển sang kỳ sau cùng kỳ năm 2017.  

2.3. Công tác cưỡng chế thi hành án 

* Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án năm 2017: Kết quả năm 2017 đã ban hành 61 
Quyết định áp d ng nhiều bi n pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án (so cùng 

kỳ năm 2016 giảm 30 trường hợp), trong đó có 29 trường h p đương s  t  nguy n thi hành trước 
khi cưỡng chế (so cùng kỳ tăng 21 trường hợp); số vi c phải tổ chức cưỡng chế là 11 trường h p 

(so cùng kỳ năm 2016 tăng 8 trường hợp). 



 4 

* Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án 10 tháng năm 2018: Kết quả 10 tháng đầu năm 
đã ban hành 65 Quyết định áp d ng nhiều bi n pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi 
hành án, trong đó cưỡng chế thành công 65 trường h p. 

2.4. Công tác bán đấu giá đảm bảo thi hành án 

 - Về kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án năm 2017: có 91 vi c đư c kê biên bán đấu 
giá, tương ứng với số tiền 22.955.631.000 đồng, hi n tại chưa có người mua, có vi c đã bán đến 
lần thứ 3 (so cùng kỳ năm 2016 giảm 45 việc, giá trị giảm 22.815.268.000đ); 

- Về kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án 10 tháng năm 2018:  Số v  vi c đã kê biên 
tài sản, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý đư c gồm có 61 vi c, tương 
ứng với số tiền 26.995.477.000 đồng, các  v  vi c này đã bán đến lần thứ 2 và thứ 3 trở lên nhưng 
vẫn chưa có người mua.  

3. Kết quả triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 của Qu c hội về thí điểm xử lý 
n  xấu của các tổ chức tín d ng. 

Ngày 21/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Nghị quyết số 
42/2017/QH14 về thí điểm xử lý n  xấu c a các tổ chức tín d ng (gọi tắt là Nghị quyết 42)  và 

Ch  thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 c a Th  tướng triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14. Để 
thống nhất nguyên tắc áp d ng các quy định c a Nghị quyết số 42/2017/QH14, trên cơ sở trao đổi 
ý kiến với V  11 - Vi n kiểm sát nhân dân tối cao, V  Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam 
và V  Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, Tổng c c Thi hành án dân s  hướng dẫn th c hi n một số 
vấn đề về vi c xử lý n  xấu và xử lý tài sản c a khoản n  xấu c a tổ chức tín d ng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở h u 100% vốn điều l  do Chính ph  thành lập để xử lý 
n  xấu c a tổ chức tín d ng theo Công văn hướng dẫn nghi p v  số 3022/TCTHADS-NV1 ngày 

15/8/2017 về vi c hướng dẫn th c hi n  Nghị quyết số 42/2017/QH14. 

Sau khi đư c cấp trên phổ biến Nghị quyết 42, Chi c c đã tổ chức họp toàn thể công chức để 
phổ biến; lãnh đạo Chi c c yêu cầu Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác phải 
nghiêm ch nh th c hi n nội dung c a các văn bản trên trong quá trình tổ chức thi hành án. Qua đó, 
toàn thể công chức nhận thức đư c ý nghĩa và tầm quan trọng c a Nghi quyết 42, nâng cao ý thức 
góp phần cùng với các tổ chức tin d ng tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh v c tài chính ngân 

hàng, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.  
4. Nh ng khó khăn, v ớng mắc về nghiệp v  thi hành án dân s ; về th c hiện các trình 

t , thủ t c pháp lý trong quá trình tổ chức công tác thi hành án dân s , nhất là v  việc phải 
tổ chức c ỡng chế. 

Qua quá trình triển khai th c hi n Luật THADS năm 2008 đư c sửa đổi, bổ sung năm 2014 

(gọi tắt là Luật THADS) tại Chi c c cho thấy có nh ng khó khăn, vướng mắc về công tác cưỡng 
chế thi hành án như sau: 

- Tài sản kê biên đã đư c bán đấu giá thành nhưng bị người phải thi hành án thay đổi hi n 
hi n trạng, khác với hi n trạng ban đầu dẫn đến cơ quan thi hành án không thể th c hi n vi c giao 

tài sản đúng theo h p đồng bán đấu giá đã ký kết, hi n tại vấn đề này vẫn chưa đư c hướng dẫn, 
quy định giải quyết c  thể nên cơ quan thi hành án còn lúng túng. Do đó, chưa th c hi n đúng về 

thời hạn giao tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật; 
         - Điều 93 Luật THADS qui định khi tiến hành kê biên đồ vật bị khóa thì Chấp hành viên yêu 
cầu người phải thi hành án, người đang sử d ng, quản lý đồ vật mở khóa nếu họ không mở hoặc 
cố tình vắng mặt thì Chấp hành viên t  mình hoặc thuê cá nhân, tổ chức mở khóa… Trong trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/chi-thi-32-ct-ttg-2017-thuc-hien-nghi-quyet-42-2017-qh14-xu-ly-no-xau-to-chuc-tin-dung-355698.aspx
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h p cần thiết, sau khi mở khóa Chấp hành viên phải niêm phong đồ vật và giao bảo quản theo 
Điều 58 c a Luật THADS. 

Khó khăn là khi tiến hành kê biên tài sản là nhà ở, đương s  cố tình vắng mặt nên Chấp hành 
viên tiến hành mở khóa và niêm phong các tài sản trong đó. Tuy nhiên khi tiến hành giao bảo quản 
theo qui định tại Điều 58 thì gặp phải vướng mắc là không có tổ chức cá nhân nào nhận bảo quản 
tài sản, kho c a Cơ quan thi hành án c a địa phương không để điều ki n để bảo quản. Trường h p 
này tài sản sau khi niêm phong phải giao cho ai bảo quản. 

- Khoản 2 Điều 95 Luật THADS qui định: “khi kê biên nhà ở phải kê biên cả quyền sử dụng 
đất gắn liền với nhà ở. Trường hợp nhà ở gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của người khác thì 
Chấp hành viên chỉ kê biên nhà ở và quyền sử dụng đất để THA nếu người có quyền sử dụng đất 
đồng ý. Trường hợp người có quyền sử dụng đất không đồng ý thì chỉ kê biên nhà ở của người 
phải THA, nếu việc tách rời nhà ở và đất không làm giảm đáng kể giá trị căn nhà”. 

Như vậy, trong trường h p người có quyền sử dụng đất không đồng ý thì không được kê 
biên. Tuy nhiên, đây không thuộc tài sản không đư c kê biên theo quy định chung nên Cơ quan 
THADS đã tiến hành kê biên quyền sử d ng đất để đảm bảo THA nhưng sau đó không thể xử lý 
tiếp đư c.  

- Vi c xử lý, bán đấu giá tài sản kê biên là quyền sử d ng đất và tài sản gắn liền với đất c a 
người phải thi hành án trong trường h p chưa đư c cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất khó 
th c thi trên th c tiễn; tại khoản 2, Điều 110 Luật THADS quy định Quyền sử d ng đất đư c kê 
biên, bán đấu giá để thi hành án: “2. Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết 
định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”. 

 Theo quy định nêu trên, Cơ quan Thi hành án dân s  đư c quyền kê biên quyền sử d ng đất 
đối với người phải thi hành án chưa đư c cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất nhưng thuộc 
trường h p đư c cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng đất theo quy định c a pháp luật về đất đai. 
Tuy nhiên sau khi kê biên thì lại không thể bán đấu giá để thi hành án đư c với các lý do sau: Theo 
quy định c a Luật đấu giá tài sản thì tại cuộc bán đấu giá tài sản là bất động sản phải có s  tham 
gia c a Công chứng viên , nếu Công chứng viên không tham gia thì cuộc bán đấu giá không đảm 
bảo trình t  theo pháp luật. Đối với trường h p người phải thi hành án bị Cơ quan Thi hành án kê 
biên đất, tài sản gắn liền với đất chưa đư c cấp giấy chứng nhận quyền sử d ng thuộc di n đư c 
cấp Giấy chứng nhận, khi th c hi n vi c bán đấu giá, người mua trúng đấu giá phải làm th  t c 
theo quy định c a pháp luật về đất đai là phải công chứng khi th c hi n h p đồng mua, bán (khoản 
3, Điều 167 Luật đất đai 2013). Mà tại điểm d, khoản 1, Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 quy 
định về hồ sơ yêu cầu Công chứng gồm: “Bản sao chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc 
bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng 
ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó”. 

Như vậy, khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử d ng đất (giấy chứng nhận quyền sở h u) Công 
chứng viên không thể tham gia cuộc bán đấu giá và công chứng hồ sơ mua bán tài sản đấu giá là 
quyền sử d ng đất, như vậy vi c bán đấu giá sẽ không thể th c hi n đư c. 

* Số v  vi c đã ra quyết định cưỡng chế nhưng chưa tổ chức th c hi n đư c: có 03 vi c (có 

danh sách kèm theo)  

5. Đánh giá công tác công tác ph i h p gi a cơ quan thi hành án dân s  với các ngành, 
cơ quan h u quan và chính quyền địa ph ơng trong th c hiện nhiệm v , trong xử lý việc tái 
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chiếm đất sau c ỡng chế; tình hình th c hiện và kết quả lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm 
trong thi hành án dân s   

Xác định công tác phối h p trong THADS là nhi m v  trọng tâm, do đó Chi c c THADS rất 
quan tâm th c hi n, kết quả đạt đư c trong hai năm như sau: 

5.1. Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 

- Phối h p xác nhận kết quả thi hành án để ph c v  cho công tác điều tra, xác nhận để xem 
xét đặc xá tổng số 371 trường h p. 

- Phối h p với các Ngân hàng, tổ chức tín d ng để giải quyết các v  vi c liên quan đến tín 
d ng, ngân hàng sớm có bi n pháp giải quyết nh ng khó khăn, vướng mắc nh ng v  vi c có giá 
trị lớn. 

- Phối h p, tổ chức họp liên ngành 11 cuộc để tháo gỡ nh ng v  vi c khó khăn, vướng mắc. 
Kết quả các cuộc họp liên ngành đư c các ngành thống nhất với phương án xử lý c a Chi c c đề 
xuất. 
        - Công tác phối h p trong các v  vi c cưỡng chế có huy động l c lư ng đư c các ban ngành 
phối h p hi u quả, đồng bộ, kịp thời. 
        - Phối h p với cơ quan Công an giải quyết dứt điểm các v  án hình s  có tang vật đã tồn động 
nhiều năm qua.  
        - Phối h p chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong chứng th c h p đồng sang, bán, 
chuyển như ng, cầm cố, cho tặng,... quyền sử d ng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản khác 
để đảm bảo thi hành án. 

- Công tác phối h p với Vi n kiểm sát, Toà án nhân dân xác nhận đối chiếu các bản án tuyên 
không rỏ, có sai sót, khó thi hành, Thống kiên liên ngành đư c th c hi n thường xuyên hàng tháng 

5.2. Phối hợp xử lý tái chiếm QSD đất sau cưỡng chế 

Hi n nay, Chi c c THADS thành phố Cà Mau chưa nhận đư c yêu cầu c a công dân để yêu 
cầu xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến vi c Quyền sử d ng đất đã đư c cơ quan thi 
hành án dân s  bàn giao xong nhưng bị tái chiếm.  

5.3. Phối hợp trong xét miễn giảm thi hành án 

- Trong năm 2017: không phát sinh v  vi c có liên quan đến vi c xét miễn giảm thi hành án. 

- Trong 10 tháng năm 2018: Chi c c THADS thường xuyên rà soát, phối h p với Vi n kiểm 
sát nhân dân và Toà án nhân dân cùng cấp để xét miễn giảm, kết quả 10 tháng đầu năm xét đư c 
03 vi c, với số tiền 3.005.000 đồng, tiếp t c rà soát để th c hi n vi c đề xét miễn, giảm trong 2 

tháng cuối năm. 

6.  Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án cùng cấp. Điển 
hình một s  kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân s  trong th i gian qua.  

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 19/5/2016 có hi u l c; Chi c c THADS thành phố Cà Mau ch  động tham mưu 
cho UBND thành phố Cà Mau ki n toàn Ban Ch  đạo THADS thành phố Cà Mau theo Quyết 
định số 2916/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 c a y ban nhân dân thành phố Cà Mau về vi c thành 
lập Ban ch  đạo THADS thành phố Cà Mau, gồm có 08 thành viên, Trong đó: đồng ch  Phó Ch  
tịch UBND thành phố Cà Mau là Trưởng ban; đồng chí Chi c c trưởng Chi c c THADS thành 
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phố Cà Mau là Phó trưởng ban. Hi n nay, Chi c c THADS thành phố Cà Mau đang tiếp t c tham 
mưu, đề xuất UBND thành phố Cà Mau để tiếp t c c ng cố, ki n toàn thành viên Ban ch  đạo 
THADS do có s  thay đổi, luân chuyển công tác hoặc ngh  hưu. 

Ban Ch  đạo THADS thành phố thường xuyên tổ chức họp để ch  đạo tháo gỡ nh ng khó 
khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân s . Ch  đạo các cơ quan có liên quan phối h p 
chặt chẽ trong công tác giải quyết án, cũng như vi c cưỡng chế v  án phức tạp ảnh hưởng đến an 
ninh, trật t  c a địa phương. C  thể trong năm 2017, 2018, Ban ch  đạo Thi hành án dân s  thành 
phố đã ch  đạo cho Chi c c tiến hành tổ chức cưỡng chế thi hành án một số v  vi c phức tạp tại địa 
bàn như: cưỡng chế giao quyền sử d ng đất và buộc th c hi n công vi c nhất định đối với ông 

Trần Văn Hoàng, Trần Văn Vĩnh và bà Phạm Thị Đẹp, cùng địa ch : ấp Hòa Đông, xã Hòa Tân, 

thành phố Cà Mau, t nh Cà Mau; vi c cưỡng chế chuyển giao quyền sử d ng đất đối với ông Trần 
Vi t Bình, địa ch : địa ch : số 20, Trần Văn B nh, khóm 7, phường 5, thành phố Cà Mau. 

7. Công tác tổ cán bộ tại Chi c c THADS thành ph  

Chi c c thi hành án dân s  thành phố Cà Mau theo ch  tiêu đư c giao biên chế là 24 biên chế. 
Trong đó: 
+ Lãnh đạo: có 02 đ/c (01 Chi c c trưởng, 01 Phó Chi c c trưởng). 
+ 08 Chấp hành viên. 
+ 02 Thẩm tra viên. 

+ 07 thư ký. 
+ 06 cán bộ chuyên môn khác (03 kế toán, 01 văn thư, 01 th  quỹ và 01 th  kho). 
+ Ngoài ra đơn vị có h p đồng 04 cán bộ theo Nghị định 68. 
- Về công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2017:  đơn vị đã cử 02 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng nghi p v  thi hành án, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng Chấp hành viên trung cấp; 03 
công chức bồi dưỡng ngạch chuyên viên. 

- Về công tác đào tạo bồi dưỡng: Trong 10 tháng đầu năm 2018 đơn vị lập danh sách cử 02 
công chức tham gia bồi dưỡng lớp Chấp hành viên trung cấp; cử 01 công chức tham gia học tập 
lớp trung cấp lý luận chính trị, tại Trường chính trị t nh Cà Mau.  

- Vi c phân công, bố trí nhi m v  cho Chấp hành viên và công chức c a đơn vị đư c th c 
hi n theo đúng trình t , đúng chức trách, nhi m v  và trình độ chuyên môn c a từng đồng chí 
nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhi m v  đư c giao. Tuy nhiên, do trình độ và năng l c c a mỗi 
chấp hành viên nên m c độ hoàn thành công vi c c a từng đồng chí không đồng đều. 

- Bình quân số vi c thi hành án dân s  mà mỗi Chấp hành viên phải th c hi n 350 

vi c/Chấp hành viên. 

- Nh ng thiếu sót, sai phạm về nghi p v  thi hành án dân s  thường gặp, đư c phát hi n và 
hình thức xử lý: nh ng thiếu sót thường gặp là chậm trễ về thời hạn tổ chức thi hành án theo quy 
định, vi phạm về th c hi n th  t c hành chính trên hồ sơ thi hành án....., Tuy nhiên, hi n nay Chấp 
hành viên không có thư ký giúp vi c, khối lư ng công vi c phải đảm nhi m nhiều, đồng thời còn 
phải th c hi n vi c báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu c a cơ quan cấp trên, nên vi c chậm trễ về 
mặt thời gian không tránh khỏi. Tuy nhiên, chưa có hậu quả xảy ra, ch  đề nghị rút kinh nghi m. 
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8. Tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, t  cáo về thi hành án 

8.1. Công tác tiếp công dân  
Công tác tiếp công dân đư c lãnh đạo Chi c c quan tâm, phân công lịch tr c cho Chi c c 

trưởng, các Phó Chi c c trưởng và phân công một Thẩm tra viên tr c tiếp công dân. Công tác tiếp 
công dân tại Chi c c cơ bản đảm bảo đư c yêu cầu; Chi c c cũng ban hành Quy chế, Nội quy tiếp 
công dân; bố trí riêng phòng làm vi c có đầy đ  các trang thiết bị cần thiết; Phân công một Thẩm 
tra viên có kinh nghi m, trình độ, năng l c để th c hi n công tác này. 

8.2. Kết quả giải quyết năm 2017 

* Công tác giải quyết khiếu nại :  
Tổng số đơn th  lý năm 2017 là: 17 đơn;  
+ Số cũ chuyển sang: 00 đơn;  
+ Kết quả phân loại trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 14 đơn,  
+ Chuyển cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết: 03 đơn. 
 Kết quả giải quyết:  
+ Đình ch :  6 đơn ( do đương s  t  nguy n rút đơn) 
+ Giải quyết bằng Quyết định giải quyết khiếu nại: 08 đơn. 
+ Chuyển năm sau: 00 đơn, (đạt tỷ l  100%). 

* Công tác giải quyết tố cáo:  

Tổng số đơn th  lý năm 2017 là: 02 đơn; số cũ chuyển sang: 00 đơn. Kết quả giải quyết 
xong: 02 đơn, đạt tỷ l  100%. 

8.2. Kết quả giải quyết 10 tháng năm 2018 

* Công tác giải quyết Khiếu nại: 
- Tổng số đơn tiếp nhận  : 05 đơn, giảm 9 đơn so với cùng kỳ năm 2017, số đơn thuộc 

thẩm quyền giải quyết 05 đơn. 
+ Số cũ chuyển sang :   0 đơn  
+ Số đơn th  lý mới : 05 đơn. 

- Kết quả giải quyết 
+ Đã giải quyết xong : 05 đơn (đạt tỷ l  100%) 

- Số chuyển kỳ sau  : 0 đơn  
* Công tác giải quyết t  cáo: 

- Tổng số đơn tiếp nhận  : 03 đơn, tăng 03 đơn so với cùng kỳ năm 2017, số đơn thuộc 
thẩm quyền giải quyết 03 đơn. 

+ Số cũ chuyển sang :   0 đơn.  

+ Số đơn th  lý mới : 03 đơn. 
- Kết quả giải quyết 
+ Đã giải quyết xong : 03 đơn (đạt tỷ l  100%) 
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- Số chuyển kỳ sau  :  00 đơn. 

9. Nh ng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

9.1. Đánh giá tình hình 

- Xác định đư c nhi m v  trọng tâm c a năm 2018 là hết sức nặng nề, cần phải huy động 
mọi nguồn l c, tranh th  s  lãnh ch  đạo c a C c THADS t nh Cà Mau, Thành y, UBND thành 
phố, nhất là Ban ch  đạo thi hành án dân thành phố và s  phối h p c a các cơ quan có liên quan để 
hoàn thành nhi m v , ch  tiêu đư c giao. 

- Hoạt động nghi p v  từng bước đi vào nề nếp theo quy trình, th  t c đư c quy định trong 
Luật Thi hành án dân s  năm 2008 đư c sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành.  

- Đư c s  hỗ tr  tốt c a cấp y, chính quyền địa phương trong vi c tổ chức, th c hi n Kế 
hoạch giải quyết án trong nhiều năm qua. 

- Lãnh đạo Chi c c thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc công chức và người lao động cần có 
giải pháp, quyết li t, mang tính đột phá để nâng cao hi u quả công tác thi hành án; tuy nhiên phải 
đảm bảo chính xác, đúng luật định đối với công tác xác minh, phân loại án dân s  có điều ki n thi 
hành và chưa có điều ki n thi hành. 

9.2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, v ớng mắc 

         Bên cạnh nh ng kết quả đạt đư c, công tác thi hành án dân s   vẫn còn một số hạn chế, tồn 
tại, khó khăn, vướng mắc c  thể như sau: 

- Công tác quản lý, ch  đạo điều hành đôi lúc còn chưa quyết li t, một số công chức chưa ch  
động trong công vi c, vi c chấp hành s  ch  đạo c a lãnh đạo chưa cao, một số bộ phận xử lý 
công vi c chưa khoa học, vi c áp d ng công ngh  thông tin còn hạn chế, vi c quản lý hồ sơ còn 
mang tính th  công,.. 

- Số v  vi c th  lý mới về giá trị phải thi hành ngày càng lớn. Tính chất các v  vi c khó xử 

lý, nhiều v  vi c tài sản bán đấu giá phải giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua. 

- Quá trình tổ chức th c hi n Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành còn phát sinh 
một số khó khăn, vướng mắc nhất định cần đư c hướng dẫn tháo gỡ kịp thời (Như đã nêu tại Mục 
4 của Báo cáo cáo này). 

- Lư ng án phải giải quyết quá lớn, bình quân mỗi chấp hành viên phải giải quyết trên 350 
hồ sơ, trong khi đó một số Chấp hành viên không có Thư  ký giúp vi c, bản thân phải đảm nhi m 
nhiều công vi c khác, đặc bi t là công tác báo cáo và th  t c hành chính trên hồ sơ thi hành án 

chiếm quá nhiều thời gian, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án ở địa bàn. 
- Vi c tổ chức th c hi n Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý n  xấu c a các tổ 

chức tín d ng, có một số khó khăn vướng mắc như sau: tại Điều 12 c a Nghị quyết 42 có quy 

định về thứ t  ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo thì khoản thuế nộp ngân sách nhà nước 
và khoản án phí ch  đư c thanh toán sau khi đã thanh toán nghĩa v  n  đư c đảm bảo. Do đó, vi c 
không ưu tiên thanh toán nghĩa v  về thuế sẽ dẫn đến vi c người mua trúng đấu giá tài sản sẽ 
không thể đăng ký quyền sở h u, sử d ng h p pháp vì một số trường h p nghĩa v  nộp thuế do 

người có tài sản (người phải thi hành án nộp), dẫn đến vi c khiếu nại c a người mua tài sản trúng 

đấu giá; vi c không ưu tiên th c hi n nghĩa v  nộp án phí sẽ dẫn đến vi c tồn đọng một lư ng hồ 
sơ thi hành án nhất định. 

9.4. Nguyên nhân của nh ng tồn tại, hạn chế 
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- Nguyên nhân chủ quan 

Lư ng án hoàn trả công dân đã thông báo nhiều lần nhưng không đến nhận; một số Chấp 
hành viên còn lơ là, chưa quyết li t để giải quyết công vi c, thiếu tinh thần trách nhi m trong công 
vi c đư c giao, còn ch  quan trong giải quyết công vi c, thiếu s  ch  động, sắp xếp công vi c 
chưa th c s  khoa học, vi c chấp hành s  ch  đạo c a lãnh đạo chưa cao. 

- Nguyên nhân khách quan 

+ Nhiều v  vi c phải thi hành theo định kỳ hàng tháng, quý kéo dài trong nhiều năm; một 
lư ng án lớn chưa có điều ki n thi hành, do người phải thi hành án không tài sản, bỏ địa phương 
đi khỏi nơi cư trú nhưng chưa đến hạn hoặc chưa đ  điều ki n xét miễn, giảm theo quy định; 
nhiều v  vi c kê biên thẩm định giá, giảm giá nhiều lần bán nhưng không người mua.  

+ Ý thức tuân th  pháp luật c a một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi c thi hành án 
còn chưa cao, nhiều trường h p người phải thi hành án cố tình trốn tránh, trì hoãn nghĩa v  thi 
hành án. 

9.5.  Các giải pháp 

- Tranh th  s  lãnh ch  đạo c a C c THADS t nh; HĐND, UBND thành phố Cà Mau nhất 
là Ban ch  đạo THADS thành phố để th c hi n và hoàn thành nhi m v  công tác THADS trên địa 
bàn; 

-  Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, chú trọng ch  đạo các Chấp hành viên th c hi n vi c phân 
loại án đảm bảo chính xác và giải quyết án đúng trình t  th  t c theo quy định c a pháp luật. 

- Tăng cường chấn ch nh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị, chấp hành nghiêm 
ch nh các ý kiến ch  đạo, tiếp t c đổi mới công tác quản lý, điều hành theo hướng khoa học, hi u 
quả, kiên quyết xử lý đối với cán bộ công chức có biểu hi n thiếu tinh thần trách nhi m, lơ là trong 
công vi c và thiếu ý thức kỷ luật. 
         - Duy trì thường xuyên công tác phối h p gi a các cơ quan h u quan trên địa bàn để giải 
quyết kịp thời và tháo gỡ nh ng khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án. 

- Tiếp t c th c hi n tốt công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo về thi hành án dân s . 

- Tổ chức th c hi n tốt các phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra, các cá nhân đều tham gia 
thi đua, có ch  tiêu, nội dung thiết th c để mang lại hi u quả tốt nhất. 

9.6. Kiến nghị 
        -  Kiến nghị Ban pháp chế kiến nghị HĐND t nh xây d ng Nghị quyết chuyên đề hỗ tr  kinh 
phí hoạt động hàng năm cho các Cơ quan Thi hành án dân s  trong t nh đảm bảo hoạt động có 
hi u quả, góp phần th c hi n thắng l i nhi m v  chính trị c a địa phương; 

- Kiến nghị UBND t nh ch  đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường công 
tác tuyên truyền, phổ biến các quy định c a pháp luật về thi hành án trên các phương ti n thông tin 
đại chúng để nhân dân và cán bộ nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng c a công tác thi 
hành án dân s ; 
         - Kiến nghị Ban pháp chế - HĐND t nh đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi Nghị quyết số 42 
theo hướng ưu tiên vi c thanh toán nghĩa v  nộp thuế và án phí c a bản án, quyết định đó vào 
ngân sách Nhà nước trước khi th c hi n thanh toán nghĩa v  đư c đảm bảo tránh tình trạng người 
mua đư c tài sản khiếu nại và tránh thất thu cho Ngân sách nhà nước; 








