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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện quy định pháp luật  

về THADS trên địa huyện bàn từ năm 2018 - 2022 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH  

Huyện Năm Căn được chia tách từ huyện Ngọc Hiển, đi vào hoạt động ngày 

01/01/2004. Diện tích tự nhiên 495,40 km², chiếm 9,36% diện tích của tỉnh Cà 

Mau. Huyện Năm Căn có phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp Vịnh Thái Lan, 

phía nam giáp huyện Ngọc Hiển, phía bắc giáp huyện Phú Tân, Cái Nước, Đầm 

Dơi. 

Đơn vị hành chính có 07 xã, 01 thị trấn, gồm: Hiệp Tùng, Tam Giang, Lâm 

Hải, Đất Mới, Hàng Vịnh, Tam Giang Đông, Hàm Rồng và thị trấn Năm Căn. Thị 

trấn Năm Căn đã được công nhận là đô thị loại 4 vào năm 2012 và là 1 trong 3 đô 

thị động lực của tỉnh. 

Thế mạnh kinh tế của Năm Căn là thủy sản, thương mại và dịch vụ.Hiện nay, 

Năm Căn đang phát triển mạnh các dịch vụ hậu cần nghề cá.Ngoài ra, huyện chú 

trọng phát triển dịch vụ giao thông vận tải, hệ thống nhà hàng khách sạn, khu công 

nghiệp cùng dịch vụ du lịch sinh thái để phục vụ du khách. 

Theo quy hoạch, Năm Căn sẽ trở thành đô thị đòn bẩy thúc đẩy kinh tế Đất 

Mũi Cà Mau phát triển. Ngoài ra, địa phương cũng đang tập trung thu hút đầu tư, 

phát triển Khu kinh tế Năm Căn trở thành Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành gồm khu 

phi thuế quan (công nghiệp – thương mại – dịch vụ) và khu thuế quan (đô thị, nuôi 

trồng thủy sản kỹ thuật cao, dịch vụ du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận của 

vùng); là đầu mối giao thương phía Nam của tỉnh Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu 

Long và quốc tế. 

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh 

phòng chống tội phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn huyện Năm Căn cơ bản 

được ổn định. Hạn chế tối đa những vụ án có tính chất nghiêm trọng, không có hoạt 

động của tội phạm có tổ chức và những băng nhóm mang tính chất “xã hội đen”. 

Khái quát đặc điểm, tình hình của Chi cục thi hành án dân sự huyện Năm 

Căn: 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn có 100% công chức trong biên 

chế có trình đồ đại học trở lên, hiện tại Chi cục có 09 biên chế và 04 hợp đồng theo 



Nghị định 161, có 06 Chấp hành viên, trong đó có 01 Chi cục trưởng, 02 Phó chi 

cục trưởng, 04 Chấp hành viên trung cấp, 02 Chấp hành viên sơ cấp. 

Hàng năm đơn vị đã cử công chức tham gia các lớp đào tạo theo yêu cầu 

của ngành, cấp trên giao như thẩm tra viên, lớp quản lý cấp phòng và cử công 

chức thi tuyển chuyển ngạch Chấp hành viên trung cấp, từ năm 2018 đến nay 

không có công chức nào của đơn vị bị xử lý kỷ luật. 

Những thuận lợi, khó khăn 

Căn cứ và kế hoạch công tác hàng năm đơn vị đã quán triệt đến tất cả công 

chức của đơn vị về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, 

quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. Bên cạnh những thế mạnh 

của địa phương, những kết quả đã đạt được trong những năm qua tình hình tổ chức 

thi hành án hiện nay cũng gặp không ít những khó khăn như: 

- Số việc đơn vị thụ lý tăng dần theo hàng năm, tính chất vụ việc ngày càng 

phức tạp, trình tự, thủ tục quy định chặt chẽ theo thời gian, nhưng nguồn nhân lực 

được phân bổ không tăng; địa bàn đi lại khó khăn nhưng nguồn kinh phí được cấp 

đôi khi chưa đủ để thực hiện giải quyết án. 

- Trụ sở Chi cục thi hành án đã xuống cấp, kho vật chứng còn phải thuê 

mướn nhà dân, nên chưa đảm bảo cho việc bảo quản tài sản, tang vật, vật chứng 

của các vụ án hình sự. Mặt khác, hàng năm vào mùa mưa mặt sân không thoát nước 

kịp, khi mưa lớn tràn trực tiếp vào các phong làm việc ảnh hưởng không nhỏ đến 

người dân đến liên hệ công việc cũng như quá trình làm việc của cán bộ, công 

chức. 

- Huyện Năm Căn có địa hình phức tạp, hoạt động thi hành án với tính chất 

đặc thù là thường xuyên phải di chuyển đến các xã, ấp, trong khi lộ nông thôn chưa 

kết nối liền tuyến nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình công tác của các chấp 

hành viên, thư ký. 

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS 

Ban chỉ đạo thi hành án được kiện toàn qua hàng năm, các thành viên trong 

Ban chỉ đạo là những người am hiểu pháp luật, thông qua các cuộc họp đã mang 

đến hiệu quả cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương nói chung và của 

ngành thi hành án dân sự nói riêng. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THI 

HÀNH ÁN DÂN SỰ  

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện  

- Để có sự chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất quan điểm, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. Chi cục THADS huyện đã triển khai, quán triệt các văn 

bản và kết luận của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. 



- Hàng năm Chi cục xây dựng kế hoạch công tác trình UBND huyện, Cục thi 

hành án dân sự tỉnh Cà Mau phê duyệt đồng thời triển khai thực hiện và phân công 

địa bàn, giao chỉ tiêu giải quyết án cho từng Chấp hành viên. 

- Lãnh đạo chi cục luôn quan tâm, cương quyết chỉ đạo các mặt công tác nhất 

là việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ. Hàng năm Chi cục điều có quyết định phân 

công nhiệm vụ cụ thể từng công chức, đảm nhiệm từng vị trí công việc. Chi cục 

luôn duy trì các cuộc họp giao ban đầu tuần nhằm triển khai các nhiệm vụ cụ thể và 

kiểm tra tiến độ cũng như kết quả thực hiện các công việc đã giao từ đó có những 

chỉ đạo kịp thời cũng như tháo gỡ các khó khăn của các Chấp hành viên và công 

chức khác trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Từ ngày 01/6/2017, cơ quan THADS trên phạm vi cả nước triển khai tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính, 

triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS. Thực hiện theo kế hoạch, đơn vị đã thực hiện 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ 

chế một cửa đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với hình thức phát Tờ rơi (mẫu 

Tờ rơi của Tổng cục THADS), trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn, giải thích để người 

dân biết được trình tự thủ tục, nắm được các quy định của pháp luật hiện hành và 

văn bản hướng dẫn theo Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS và mục lục kèm theo 

về trình tự thực hiện thủ tục hành chính khi áp dụng cơ chế một cửa và Quyết định 

số 536/QĐ-TCTHADS và mục lục kèm theo về hỗ trợ trực tuyền THADS cùng 

ngày 11/5/2017 của Tổng cục THADS. 

- Đơn vị đã bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, nhân lực nhằm hoàn thiện bộ phận 

một cửa của đơn vị và đi vào hoạt động theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Tổng cục 

THADS đề ra trong Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 về việc 

triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS 

đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức của đơn vị nói chung và cán bộ phụ trách nói 

riêng phải nghiên cứu quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ trực tuyến THADS và thủ 

tục hành chính khi áp dụng cơ chế một cửa để có thể phối hợp thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao. 

Việc tham mưu ban hành và trực tiếp ban hành văn bản để cụ thể hóa, chỉ 

đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về THADS.  

- Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo, cấp trên tập thể 

lãnh đạo Chi cục tiến hành triển khai đến toàn thể các cán bộ, công chức thông qua 

các cuộc hợp giao ban hàng tuần. Trên cơ sở đó cụ thể hóa bằng các kế hoạch và 

phân công từng cán bộ, công chức tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện 

một cách thường xuyên và liên tục. 

- Từng cán bộ, công chức được trang bị hệ thống máy tính, hệ thống đường 

truyền luôn được đảm bảo, được trang bị các phần mềm thụ lý, báo cáo thống kê, 



chữ ký số, phần mềm quản lý văn bản nên công tác chỉ đạo được cập nhật đầy đủ 

góp phần mang lại hiệu quả công tác cao. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS 

- Thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các cơ 

quan, ban ngành địa phương đặc biệt là các UBND xã, thị trấn luôn được Chi cục 

quan tâm phối hợp thực hiện. 

- Liên ngành Chi cục thi hành án, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát khi tham gia 

giải quyết việc thi hành án luôn đặt khâu tuyên truyền, giải thích cho đương sự là 

hàng đầu, trừ khi đã làm hết công việc tuyên truyền, giải thích pháp luật đã nhiều 

lần mà đương sự vẫn cố tình không thi hành thì mới áp dụng biện pháp cưỡng chế 

thi hành án. Bên cạnh đó, trong khi cưỡng chế thi hành một mặt vẫn tiếp tục tuyên 

truyền, giáo dục là chính, hạn chế áp dụng biện pháp cưỡng chế để nhằm hướng tới 

hiệu quả cao nhất, tránh xảy ra các điểm nóng làm mất an ninh trật tự tại địa 

phương. Mặt khác, cũng cương quyết xử lý để cho tính thượng tôn pháp luật được 

đảm bảo. 

Công tác phối hợp với UBND các xã thị trấn trong thời gian qua đã đạt được 

một số kết quả tích cực thể hiện cục thể như sau: 

Trong các buổi làm việc trực tiếp với UBND các xã, thị trấn Chấp hành viên 

Chi cục Thi hành án luônthông báotrước nội dung các vụ việc thụ lý trên địa bàn để 

đại diện lãnh đạo UBND xã và Ban nhân dân Khóm, ấp nắm từ đó khi triển khai 

thực hiện đã có những phối hợp như động viên, thuyết phục đương sự tự nguyên thi 

hành án từ đó nhiều vụ việc được thực hiện xong hay cưỡng chế thành công mà 

không cần phải huy động lực lượng, giảm thiểu chi phí cưỡng chế và các chi phí 

khác cho người phải thi hành án. 

2. Công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra; 

quản lý thu chi tài chính  

Hàng năm lãnh đạo Chi cục căn cứ vào kế hoạch công tác năm của Cục thi 

hành án, kế hoạch được Ban chỉ đạo thi hành án phê duyệt. Chi cục ban hành quyết 

định và lập kế hoạch tự kiểm tra nội bộ. Thành phần kiểm tra là lãnh đạo Chi cục, 

qua kiểm tra đã nhắc nhỡ, yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm. Các sai phạm được 

phát hiện trong quá trình kiểm tra đã được các Chấp hành viên nghiêm túc khắc 

phục. 

Chi cục thực hiện chế độ tài chính thu chi nghiệp vụ và kinh phí công khai, 

minh bạch đúng quy định của Bộ tài chính, thanh quyết toán kịp thời đầy đủ đúng 

quy định.  

3. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS 

- Ban chỉ đạo thi hành án đã được kiện toàn, đồng chí phó chủ tịch Ủy ban là 

trưởng ban chỉ đạo thi hành án, đồng chí Chi cục trưởng là phó Ban chỉ đạo, các thành 



viên trong Ban chỉ đạo là các đồng chí trưởng đầu ngành các cơ quan, ban ngành trong 

huyện. Thời gian qua công tác phối hợp của các thành viên Ban chỉ đạo luôn chặc chẽ, 

đúng pháp luật, hướng chỉ đạo luôn đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao. 

- Đối với Chi cục đã nghiêm túc chấp hành đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 

Huyện Ủy, UBND, Ban Chỉ đạo THADS; thường xuyên báo cáo những khó khăn, 

vướng mắc, bất cập gặp phải trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở đểxin ý kiến chỉ đạo 

giải quyết hiệu quả, kịp thời. 

Trong thời gian qua với sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án và 

phối hợp của các thành viên trong Ban chỉ đạo, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Năm Căn đã tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc là điểm nóng của địa phương, 

ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện như: Cưỡng chế giao 

quyền sử dụng đất và tài sản theo Bản án tại Khóm 9; ấp Chà Là, xã Lâm Hải; ấp 

Kinh 17, xã Tam Giang; kê biên đưa ra bán đấu giá vụ cháy chợ huyện Năm Căn… 

Bên cạnh những mặt đạt được trong thời gian qua, hoạt động của Ban chỉ 

đạo thi hành án cũng gặp một số khó khăn như:  

- Do trụ sở Chi cục thi hành án đầu tư xây dựng đã lâu, không có phòng đảm 

bảo các thành viên tham gia họp nên còn phụ thuộc vào sự bố trí của Trưởng ban 

chỉ đạo nên đôi lúc tổ chức chưa kịp thời. 

- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án còn hạn 

hẹp. 

4. Tình hình và kết quả công tác THADS 

4.1. Việc tiếp nhận, phân loại án 

- Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án:Thực hiện xác minh, phân loại 

án đúng quy định, ban hành quyết định đối với các án chưa có điều kiện thi hành, 

thực hiện  chuyển sổ theo dõi các hồ sơ theo định kỳ. Số yêu cầu thi hành án bị từ 

chối trong 5 năm không có.  

- Việc ra quyết định thi hành án: Sau khi nhận được Quyết định, Bản án của 

Tòa án chuyển đến đơn vị tiến hành thụ lý và ra quyết định thi hành án đúng thời 

hạn quy định. Trong 5 năm qua không để trường hợp nào vi phạm trong việc ra 

quyết định thi hành án. số quyết định thi hành án bị thu hồi là 01 trường hợp lý do 

thu hồi là do thụ lý trùng.  

4.2. Việc thực hiện các quy định về THADS 

- Về xét miễn, giảm thi hành án: số hồ sơ được lập để xét miễn, giảm thi hành 

án; trong đó, số hồ sơ đã được miễn, giảm (thống kê số liệu cụ thể theo từng năm).  

Việc miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với người phải thi hành án được 

kiểm tra và đề nghị hàng năm. Kết quả 

Năm 2019 đề nghi xét 15 việc/35.450.000đ kết quả xét 06 việc/15.191.000đ 



Năm 2021 đề nghi xét 19 việc/28.094.000.000đ kết quả xét 19 

việc/28.094.000đ 

Năm 2022 đề nghi xét 37 việc/62.246.000đ kết quả xét 37 việc/62.246.000đ 

- Việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính trong 5 

năm Chi cục không thụ lý vụ việc nào.  

- Việc thực hiện các quy định về cưỡng chế thi hành án:  

Năm 2018 Chi cục hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng 

chế thi hành án đối với 29 trường hợp, tổ chức cưỡng chế là 02 trường hợp, trong 

đó có 02 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành. Số còn lại đương sự tự 

nguyện. 

Năm 2019 Chi cục thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp 

cưỡng chế thi hành án đối với 19 trường hợp. Tổ chức cưỡng chế là 02 trường hợp, 

trong đó có 02 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành. Số còn lại đương 

sự tự nguyện 

Năm 2020 đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 

33 trường hợp. Tổ chức cưỡng chế là 09 trường hợp, trong đó có 01 cuộc cưỡng 

chế có huy động lực lượng liên ngành. Số còn lại đương sự tự nguyện 

Năm 2021 đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 

17trường hợp. Tổ chức cưỡng chế là 07 trường hợp, trong đó có 01 cuộc cưỡng chế 

có huy động lực lượng liên ngành. 

Năm 2022 đơn vị ban hành 19 quyết định cưỡng chế, kết quả thực hiện 

cưỡng chế 04 việc, còn lại đương sự tự nguyện thực hiện. 

Nhìn chung công tác phối hợp, bảo vệ cưỡng chế của cơ quan Thi hành án dân 

sự huyện với các cơ quan hữu quan, các ngành và chính quyền địa phương được 

quy trì, thực hiện rất tốt, từ đó các vụ việc cưỡng chế thi hành án trong thời gian 

qua đều thành công và đạt hiệu quả. 

4.3. Kết quả THADS 

4.3.1. Kết quả thi hành án về việc  

- Tổng số vụ việc thụ lý trong 05 năm (tính từ ngày 01/10/2018 đến ngày 

30/9/2022).  

Số kỳ trước chuyển sang: 446 việc 

Số thụ lý mới: 4.408 việc 

Số được ủy thác: 83 việc 

- Tổng số việc phải thi hành trong 05 năm (2018 - 2022) là 4.770 việc.  



- Kết quả thi hành án: Tổng số việc đã thi hành là 3.952 việc. Trong đó, số 

việc thi hành xong 3.643 việc, số đình chỉ là 309 việc,  tỷ lệ đạt 87,3%.  

+ Số việc còn thi hành là 818 việc.  

Trong số việc chuyển kỳ sau có 164 việc đang thi hành, hoãn 66 việc, chưa 

điều kiện 243 việc và 345 việc chuyển sổ theo dõi riêng. 

Trong đó: 

 Năm 2018 Số kỳ trước chuyển sang: 446 việc. Số thụ lý mới: 1.026 việc. Số 

được ủy thác: 17 việc. Tổng số phải thi hành là 1.455 việc, có ĐK là 1.089 việc 

chưa ĐK 366 việc. Giải quyết xong là 889 việc đạt tỷ lệ 81,6% (so với chỉ tiêu 

được Quốc hội giao vượt 10%). 

Năm 2019 Số kỳ trước chuyển sang: 566 việc. Số thụ lý mới: 916 việc. Số 

được ủy thác: 20 việc. Tổng số phải thi hành là 1.462 việc, có ĐK là 1.095 việc 

chưa ĐK 367 việc.Giải quyết xong là 822 việc đạt tỷ lệ 75% (so với chỉ tiêu được 

Quốc hội giao vượt 2%). 

Năm 2020 Số kỳ trước chuyển sang: 379 việc. Số thụ lý mới: 887 việc. Số 

được ủy thác: 17 việc. Tổng số phải thi hành là 1.249 việc, có ĐK là 1.017 việc 

chưa ĐK 232 việc. Giải quyết xong là 838 việc đạt tỷ lệ 82,4% (so với chỉ tiêu 

được Quốc hội giao vượt 2,4%). 

Năm 2021 Số kỳ trước chuyển sang: 387 việc. Số thụ lý mới: 782 việc. Số 

được ủy thác: 18 việc. Tổng số phải thi hành là 1.150 việc, có ĐK là 900 việc chưa 

ĐK 250 việc. Giải quyết xong là 590 việc đạt tỷ lệ 65,56% (so với chỉ tiêu được 

Quốc hội giao vượt 2,4%). 

Năm 2022 Số kỳ trước chuyển sang: 500 việc. Số thụ lý mới: 797 việc. Số 

được ủy thác: 11 việc. Tổng số phải thi hành là 1.286 việc, có ĐK là 979 việc chưa 

ĐK 307 việc. Giải quyết xong là 813 việc đạt tỷ lệ 83% (so với chỉ tiêu được Quốc 

hội giao vượt 1,5%). 

4.3.2. Kết quả thi hành án về tiền  

Số kỳ trước chuyển sang: 21.914.125.000 đồng 

Số thụ lý mới: 134.883.945.000 đồng 

Số được ủy thác: 8.162.330.000 đồng 

Số thu hồi: 128.000 đồng.  

- Tổng số việc phải thi hành trong 05 năm (2018 - 2022) là 148.635.612.000 

đồng.  

- Kết quả thi hành án: Tổng số việc đã thi hành là 78.069.522.000 đồng. Trong 

đó, số việc thi hành xong 63.261.415.000 đồng, số đình chỉ là 14.779.944.000 

đồng, số giảm thi hành án là 28.163.000 đồng,  tỷ lệ đạt 52,5%.  



+ Số tiền còn thi hành là 70.566.090.000 đồng.  

Trong số việc chuyển kỳ sau có 18.067.951.000 đồng  đang thi hành, hoãn 

7.961.097.000 đồng, chua điều kiện 24.915.988.000 đồng và 19.621.054.000 đồng 

chuyển sổ theo dõi riêng. 

Trong đó: 

 Năm 2018 Số kỳ trước chuyển sang: 21.914.125.000đ. Số thụ lý mới: 

22.078.806.000đ. Số được ủy thác: 128.533.000đ. Tổng số phải thi hành là 

43.864.398.000đ, có ĐK là 25.177.985.000đ chưa ĐK 18.686.413.000đ. Giải quyết 

xong là 11.297.120.000đ đạt tỷ lệ  44,87% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao vượt 

12,87 %). 

Năm 2019 Số kỳ trước chuyển sang: 32.567.278.000đ. Số thụ lý mới: 

26.401.163.000đ. Số được ủy thác: 1.093.188.000đ. Tổng số phải thi hành là 

57.875.253.000đ, có ĐK là 38.630.994.000đ chưa ĐK 19.244.259.000đ. Giải quyết 

xong là 13.904.814.000đ  đạt tỷ lệ 35,4% (so với chỉ tiêuQuốc hội giao vượt 2,4%). 

Năm 2020 Số kỳ trước chuyển sang: 29.002.148.000đ. Số thụ lý mới: 

25.445.379.000đ. Số được ủy thác: 89.908.000đ. Tổng số phải thi hành là 

54.357.619.000đ, có ĐK là 35.942.416.000đ chưa ĐK 18.415.203.000đ. Giải quyết 

xong là 18.212.623.000đ  đạt tỷ lệ 50,67% (so với chỉ tiêuQuốc hội giao vượt   

18,67%). 

Năm 2021 Số kỳ trước chuyển sang: 34.091.395.000đ. Số thụ lý mới: 

27.070.702.000đ. Số được ủy thác: 3.749.161.000đ. Tổng số phải thi hành là 

57.412.808.000đ, có ĐK là 37.572.242.000đ chưa ĐK 19.840.566.000đ. Giải quyết 

xong là 17.723.166.000đ  đạt tỷ lệ 47,17% (so với chỉ tiêuQuốc hội giao vượt   6%). 

Năm 2022 Số kỳ trước chuyển sang: 37.090.480.000đ. Số thụ lý mới: 

33.887.895.000đ. Số được ủy thác: 3.101.540.000đ. Tổng số phải thi hành là 

67.876.835.000đ, có ĐK là 35.069.796.000đ chưa ĐK 32..807.039.000đ. Giải 

quyết xong là 16.931.790.000đ  đạt tỷ lệ 48,28% (so với chỉ tiêuQuốc hội giao vượt  

8,1%). 

4.3.3. Việc hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án:  

Trong 5 năm tổng số việc đình chỉ là 309 việc/ 14.779.944.000đ tất cả các vụ 

việc đình chỉ đều đúng theo quy định pháp luật. 

4.3.4. Tình hình, kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân 

hàng. 

Năm 2018 thụ lý 16 việc/8.049.310.000đ thi hành được 1.558.053.000đ 

Năm 2019 thụ lý 19 việc/13.034.738.000 thi hành được 2.590.218.000đ 

Năm 2020 thụ lý 27 việc/16.715.971.000đ thi hành được 5.170.803.000đ 



Năm 2021 thụ lý 30 việc/15.656.379.000đ thi hành được 7.166.932.000đ 

Năm 2022 thụ lý 31 việc/13.207.789.000đ thi hành được 2.744.074.000đ 

Hiện loại án TDNH chuyển kỳ sau là 28 việc/10.463.715.000đ 

Thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước  

Năm 2018 thụ lý 562việc/937.865.000đ thi hành được 356 việc/612.460.000đ 

Năm 2019 thụ lý 529việc/1.501.483.888đ thi hành được 301 

việc/585.147.435.000đ 

Năm 2020 thụ lý 566việc/2.060.977.000đ thi hành được 422 

việc/758.445.000đ 

Năm 2021 thụ lý 717việc/2.978.465.000đ thi hành được 489 

việc/1.410.890.000đ 

Năm 2022 thụ lý 858việc/3.731.800.000đ thi hành được 692 

việc/2.122.283.000đ 

Tình hình thi hành án đối với phần trách nhiệm dân sự của người phải thi 

hành án đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam: 

Năm 2018 thụ lý 19việc/282.659.000đ thi hành được 0việc/0đ tồn 19 

việc/282.659.000đ 

Năm 2019 thụ lý 49việc/1.912.763.000đ thi hành được 02 việc/400.000đ tồn 

47 việc/1.912.363.000đ 

Năm 2020 thụ lý 55việc/1.942.701.000đ thi hành được 09 việc/23.740.000đ 

tồn 46 việc/1.966.441.000đ 

Năm 2021 thụ lý 58việc/966.741.000đ thi hành được 03 việc/18.640.000đ tồn 

55 việc/1.948.101.000đ 

Năm 2022 thụ lý 38việc/5.415.669.000đ thi hành được 07 việc/5.250.000đ tồn 

31 việc/5.425.419.000đ 

5. Công tác phối hợp trong THADS 

Việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành liên quan trong tổ 

chức THADS, cưỡng chế THADS, xử lý việc tái chiếm đất sau cưỡng chế. 

- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cơ quan ban 

ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi trong 

quá trình thi hành các vụ việc có điều kiện đạt hiệu quả như: Công tác xác minh, 

hòa giải tại cơ sở, cưỡng chế thi hành án. Hàng tháng, quý Chi cục thi hành án gửi 

danh sách người phải thi hành án đến các cơ quan đăng ký, UBND xã, thị trấn nắm 

để phối hợp tránh trường hợp tẩu tán tài sản. Đồng thời phối hợp vận động người 

thân thi hành án thay, qua đó góp phần mang lại hiệu quả thi hành án khá tốt. 



- Quy chế phối hợp với Công an, Ngân hàng Nhà nước và kết quả xử lý các 

vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Quy chế phối hợp 

với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, Cục...được thực 

hiện nghiêm túc. 

Việc phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân để giải quyết 

khó khăn, vướng mắc do án khó thi hành; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. 

- Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành số 11/2016/QCLN/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân Tối cao 

- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, mà cụ thể Chi cục thi hành án, Viện kiểm sát, 

Tòa án huyện đã phối hợp tốt quy chế phối hợp liên ngành nên đã giải quyết nhiều 

vụ việc phức tạp liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án. 

- Việc nắm bắt kịp thời các thông tin, công tác tuyên truyền có hiệu quả, 

công tác kiểm tra các thủ tục thi hành án của Chi cục thi hành án đều được thực 

hiện đúng quy định, Chi cục Thi hành án luôn chủ động mời Viện kiểm sát họp liên 

ngành, qua đó Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát hồ sơ chặt chẽ, hạn chế các vi 

phạm trong hoạt động thi hành án. 

- Trong thời gian qua công tác phối hợp giữa Chi cục thi hành án với Viện 

kiểm sát, Tòa án được duy trì thường xuyên, Chấp hành viên thường xuyên trao đổi 

thông tin với Kiểm sát viên và Tòa án những vụ việc phức tạp. Lãnh đạo Chi cục 

phối hợp với lãnh đạo Viện, Tòa án họp bàn hướng giải quyết để tháo gỡ khó khăn 

đối với các vụ việc có tính nhạy cảm, phức tạp. 

- Công tác chuyển giao Bản án giữa Tòa án với Chi cục Thi hành án, giải 

thích Bản án luôn kịp thời, đúng quy định. Hàng năm thông qua các đề nghị của 

Chi cục Thi hành án Viện kiểm sát và Tòa án thực hiện công tác xét miễm, giảm 

nghĩa vụ thi hành án đạt kết quả cao. 

Việc phối hợp với Nhà tạm giữ, trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an 

trong việc thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành án tại các 

trại giam, trại tạm giam; phối hợp xem xét các trường hợp được giảm thời hạn 

chấp hành hình phạt tù, đặc xá đúng mục đích, yêu cầu theo quy định của pháp 

luật. 

- Các nhà tạm giữ, trại giam, trại tạm giam luôn hỗ trợ Chi cục kịp thời trong 

công tác tống đạt, xác minh người phải thi hành án đang chấp hành án. 

- Công tác phối hợp, chỉ đạo tổ chức thi hành hình phạt tiền và trách nhiệm 

dân sự của người phải thi hành đang chấp hành án phạt tù và việc xét giảm thời hạn 

chấp hành án phạt tù, đặc xá được lãnh đạo các đơn vị quan tâm nên việc phối hợp 

đạt hiệu quả cao. 

 



6. Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; kháng nghị, 

kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân 

Công tác tiếp công dân luôn được đơn vị duy trì và thực hiện thường xuyên 

trong các ngày làm việc; Công khai lịch tiếp công dân của Thủ trưởng đơn vị, đảm 

bảo công tác tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, kịp thời giải quyết các 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, không để xảy ra điểm nóng, khiếu 

nại đông người, vượt cấp.  

Số lượt tiếp công dân trong 5 năm là: 06 lượt. Trong đó năm 2018 thụ lý 02 

đơn; năm 2020 thụ lý 02 đơn, năm 2022 thụ lý 02 đơn (người dân nộp đơn khiếu 

nại quá trình tổ chức thi hành án). 

Số đơn khiếu nại: Trong 5 năm Chi cục Thi hành án huyện Năm Căn thụ lý 

06 đơn. Trong đó năm 2018 thụ lý 02 đơn; năm 2020 thụ lý 02 đơn, năm 2022 thụ 

lý 02 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 06 đơn đạt 100%, tất cã đều giải quyết trong 

hạn luật định. (kết quả, không chấp nhận nội dung khiếu nại 06 đơn). 

Số đơn tố cáo: Trong 5 năm từ 2018 đến năm 2022 Chi cục Thi hành án 

huyện Năm Căn thụ lý 01 đơn (năm 2018). Kết quả đã giải quyết xong, (kết quả kết 

luận, nội dung tố cáo không đúng sự thật.) 

- Về kháng nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân: 

Năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn kiểm tra 01 cuộc, đã ban 

hành kết luận. 

Năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau kiểm tra 01 cuộc. 

Năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn kiểm tra 01 cuộc.Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phúc tra 01 cuộc. 

Năm 2021- Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn kiểm tra 01 cuộc. 

Năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Năm Căn kiểm tra và phúc tra 02 

cuộc. 

Qua các cuộc kiểm tra và phúc tra Viện kiểm sát đã ban hành các kiến 

nghị và đã chỉ ra những hạn chế, vi phạm, Chi cục đã Chỉ đạo khẩn trương khắc 

phục đồng thời hạn chế các vi phạm tương tự trong thời gian tới. Các vi phạm đã 

được Chi cục tiếp thu và khắc phục. 

Đánh giá chung về công tác tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS 

khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đơn vị đã tiến hành thụ lý đúng 

theo quy định có lập hồ sơ riêng, vào sổ thụ lý. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân 

kiểm tra, phúc tra Chi cục đã chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ 

cho đoàn. Bố trị nơi làm việc được thuận tiện, cung cấp kịp thời những vấn đề đoàn 

kiểm tra yêu cầu.  

 



7. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả đạt được 

7.1. Nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, trong việc thực hiện quy định 

của pháp luật trong công tác THADS 

Để đạt được những kết quả như trên trong thời gian qua là do sự kết hợp của 

nhiều yếu tố như: 

- Sự chỉ đạo kiên quyết của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, sự chỉ đạo 

thường xuyên của huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện nhất là Trưởng ban Chỉ đạo 

thi hành án dân sự đã tạo điều kiện giúp thi hành án hoàn thành nhiệm vụ như: Chỉ 

đạo các ngành đoàn thể phối hợp với thi hành án trong việc cung cấp thông tin tài 

sản, trong công tác vận động, trong tác khấu trừ lương... cũng như kịp thời tổ chức 

hợp Ban Chỉ đạo khi có đề xuất của đơn vị. 

   - Sự chỉ đạo kiên quyết của lãnh đạo đơn vị và sự nhiệt tình, có trách nhiệm 

của đội ngũ cán bộ công chức, nội bộ đơn vị đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất 

trong công tác. Thể hiện 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 và 

đi vào nề nếp. 

 - Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực phấn đấu của mỗi 

cán bộ công chức trong đơn vị được nâng lên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

- Về 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.  

7.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Trong quá trình tác nghiệp giải quyết thi hành án chấp hành viên, thư ký và 

chuyên viên đôi lúc còn chưa kiên trì đeo bám để xử lý đối với một số vụ việc; xử 

lý vụ việc phức tạp đôi khi còn chưa chủ động đưa ra hướng giải quyết còn trông 

chờ vào lãnh đạo nên có lúc tiến độ giải quyết án chưa đạt hiệu quả cao. 

- Một số lượng án có giá trị nhỏ trong khi tài sản là đất NTTS kê biên tài sản 

với giá trị tương ứng diện tích nhỏ nên thường không có người mua hoặc đất vuông 

sổ xanh không tách thửa nên không xử lý được dẫn đến vụ việc thi hành án kéo dài 

nhiều năm. 

- Một số vụ việc người phải thi hành án không có nơi cư trú ổn định; khi phạm 

tội bị tuyên phạt chấp hành hình phạt tù, không có tài sản hoặc sau đó không xác 

định được địa chỉ của đương sự nên không thể xử lý dứt điểm hồ sơ thi hành án. 



- Hoạt động thi hành án với tính chất đặc thù là thường xuyên phải di chuyển 

địa bàn, gặp nhiều khó khăn phức tạp, trực tiếp tác động đến tài sản của người phải 

thi hành án cho nên gặp không ít sự chống đối, cản trở trong công tác thi hành án. 

- Một số vụ việc người phải thi hành án cố tình né tránh, tìm mọi cách tẩu 

tán, chuyển nhượng tài sản cho người khác... Nhiều tài sản kê biên bán đấu giá, 

giảm giá nhiều lần chưa có người mua. 

- Những bất cập trong quy định pháp luật có liên quan đến công tác thi hành 

án dân sự như: Xác định tài sản kê biên, chuyển nhượng đất đai, tài sản, công 

chứng, bán đấu giá…chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

7.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Một số công chức kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết án có tính chất phức 

tạp chưa chuyên sâu, đôi khi chưa có kế hoạch bám sát với việc thực hiện chỉ tiêu 

đề ra. 

Trong quá trình tác nghiệp giải quyết thi hành án chấp hành viên, thư ký đôi 

lúc chưa kiên quyết để xử lý các vụ việc được giao phụ trách, chưa chủ động đưa ra 

hướng giải quyết còn trông chờ vào lãnh, chỉ đạo của cấp trên nên đôi lúc tiến độ 

thi hành án chưa đạt hiệu quả cao. 

- Nguyên nhân khách quan: 

Trình độ hiểu biết và chấp hành pháp luật của một số người phải thi hành án 

còn hạn chế, luôn tìm mọi thủ đoạn để trốn tránh, cản trở việc thi hành án, làm cho 

việc thi hành án trở nên phức tạp nên việc thi hành án bị kéo dài. 

Các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng tài sản thế 

chấp có giá trị nhỏ so hơn với nghĩa vụ phải thi hành. Do đó, sau khi xử lý xong 

tài sản thế chấp người phải thi hành án không còn tài sản nhằm đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ, từ đó hồ sơ thi hành án không được xử lý dứt điểm. Mặt khác, 

người phải thi hành án là các cá nhân, hộ gia đình có tài sản duy nhất là đất rừng 

(đất giao khoán), hiện nay chưa có chủ trương cho kê biên xử lý.  

Do ảnh hưởng của dịch covid kéo dài, địa phương phải giản cách xã hội nên 

tiến độ xử lý vụ việc trên địa bàn huyện bị chậm lại, các vụ việc bán đấu giá thành, 

cưỡng chế thi hành án cũng chưa thực hiện được nên cũng ảnh hưởng nhiều đến tỷ 

lệ giải quyết án của đơn vị nhất là số việc thi hành của những vụ việc này chiếm tỷ 

lệ cao trong số việc có điều kiện thi hành. 

7.4. Những giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, vướng mắc 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Năm Căn theo 

hướng ổn định, lâu dài. Phấn đấu xây dựng đội ngũ công chức thi hành án trong 



sạch, vững mạnh, có bản lĩnh về chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- 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 trong công tác phối hợp như: cung cấp thông tin về tài sản của người 

phải thi hành án chính xác, đúng quy định, thực hiện việc khấu trừ lương của người 

phải thi hành án khi nhận được quyết định khấu trừ của Chấp hành viên. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức, 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 sâu sát, cụ thể; quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với những vụ 

án phức tạp; Duy trì tổ chức hợp báo đầu tuần để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành án để có biện pháp chỉ đạo giải quyết 

hiệu quả hơn. 

- Tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

trong lĩnh vực thi hành án để đương sự tự nguyện thi hành, hạn chế việc tổ chức 

thực hiện cưỡng chế thi hành. 

- Tiếp tục chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án trọng điểm, 

phức tạp, kéo dài và án có giá trị lớn; Các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín 

dụng, Ngân hàng. 

- Phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn, tìm ra giải pháp phù hợp để xử 

lý tài sản là đất giao khoán, đất rừng sản xuất.  

- Thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về quản lý sử dụng tài chính, tài sản, 

kế toán nghiệp vụ, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí thi hành án; sử dụng và 

quyết toán kinh phí theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai tài chính 

trong đơn vị. 

- Phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Công an, VKS nhân dân huyện trong các 

hoạt động: Giải thích bản án; Chuyển giao vật chứng; bảo vệ cưỡng chế. Hạn chế 

việc thi hành án bị kháng nghị, kiến nghị, bồi thường. 

- Thực hiện tốt quy chế tiếp công dân trong quá trình hoạt động, tập trung giải 

quyết dứt điểm khiếu nại ngay từ đầu, tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu 

nại 

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Cần khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến việc 

chuyển giao các bản án, quyết định, tài liệu, giấy tờ giữa tòa án nhân dân, viện 

kiểm sát nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự. Trên thực tế, “xét xử giải quyết 

tranh chấp và thi hành án dân sự là một quá trình thống nhất diễn ra trên cơ sở kế 

tiếp nhau”. Nói cách khác, việc thi hành án dân sự được thực hiện trên cơ sở nội 

dung của bản án, quyết định và việc chuyển giao các văn bản tố tụng, tài liệu, giấy 



tờ giữa các cơ quan liên quan trực tiếp. Tuy nhiên việc chuyển giao thủ công không 

thể nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng và kịp thời bằng việc sử dụng các phương tiện 

điện tử. 

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành 

án dân sự. Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác hướng dẫn chỉ đạo 

nghiệp vụ để các đơn vị trực thuộc có căn cứ, cơ sở chủ động thực hiện một cách 

hiệu quả; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra về thi hành án dân sự, tăng 

cường việc kiểm tra theo chuyên đề liên quan đến công tác giải quyết án tồn đọng 

để có căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ sát đúng, mang lại kết quả cao hơn; 

tranh thủ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cấp trên cũng như ý kiến chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo Thi hành án dân sự đối với từng vụ việc cụ thể; đưa nội dung nâng cao 

hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trở thành nhiệm vụ trọng tâm của 

kế hoạch công tác với mục tiêu, lộ trình, phương án thực hiện cụ thể. 

- Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành tạo sự đồng thuận, nhất trí trong 

việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước trong lĩnh vực THADS. Thường xuyên trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt 

động phối hợp trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vấn đề chuyên môn, 

nghiệp vụ giữa ngành THADS với các ngành Toà án, Kiểm sát, Công an, Tư pháp, 

Tài chính,Tài nguyên và Môi trường,.. để hoàn thiện thể chế và giải quyết tốt các 

vấn đề liên quan đến công tác THADS./. 

- Nguồn kinh phí cấp trên giao phục vụ các vụ kê biên, cưỡng chế hàng năm 

không đảm bảo so với thực tế nên Chi cục gặp nhiều khó khăn. Do đó, kiến nghị HĐND 

huyện xem xét hàng năm hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để đảm bảo trong hoạt động 

chuyên môn. 

- Hiện tại trụ sở cơ quan đã xuống cấp hư hỏng nhiều chỗ, thấm nước vào các 

phòng làm việc khi mưa lớn, gây hư hỏng các trang thiết bị điện tử. Trong thời gian chờ 

cấp trên đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới HĐNG, UBND hỗ trợ kinh phí để sữa 

chữa, khắc phục tạm thời các hạng mục hư hỏng nhằm đáp ứng với công việc hiện tại. 

  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 Năm Căn giai đoạn 2018 - 2022./. 

Nơi nhận: 
- Đoàn giám sát BPC HĐND tỉnh Cà Mau; 

- Cục THADS tỉnh Cà Mau; 

- Lưu: VT. 
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