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Số: 32/BC-CCTHADS 
 

            U Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

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

từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2022 

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 02/KH-ĐGS ngày 02 tháng 02 năm 2023 của 

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau) 

 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện quy đinh của pháp luật 

trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Kế hoạch số 02/KH-ĐGS 

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà 

Mau. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

U Minh là huyện vùng sâu, nằm phía Tây Bắc tỉnh Cà Mau. Đơn vị hành chính 

có 07 xã và 01 thị trấn, địa bàn sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, phương tiện đi lại khó 

khăn, mặt bằng dân trí không đều dẫn đến nhận thức về pháp luật cũng khác nhau. 

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và 

thực hiện cải cách Tư Pháp, từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa, đã được cấp ủy và chính quyền rất quan tâm. 

Về tổ chức, bộ máy: Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh hiện có 12 cán 

bộ, trong đó 09 biên chế, gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 phó Chi cục trưởng, 01 Chấp 

hành viên, 04 Thư ký, 01 Kế toán và 03 cán bộ hợp đồng (02 nhân viên phụ trách 

bảo vệ đơn vị, 01 nhân viên tạp vụ). 

- Về thuận lợi: 

Được sự quan tâm của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã thị trấn 

phối hợp tốt với Thi hành án  trong quá trình giải quyết vụ việc. 

Tập thể cán bộ Chi cục Thi hành án đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, từng cá 

nhân rất nổ lực phấn đấu cùng với tập thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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- Về khó khăn: 

          Cán bộ công chức của Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh phần lớn là 

người địa phương khác, cuộc sống hiện tại đang khó khăn nhiều mặt…  

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 

Khi nhận được Công văn cũng như các văn bản có liên quan đến công tác thi hành 

án dân sự thì lãnh đạo đơn vị tiến hành họp cơ quan để triển khai đến tất cả cán bộ, công 

chức trong cơ quan thực hiện và đưa ra phương hướng, kế hoạch nhằm thực hiện tốt sự chỉ 

đạo của cấp trên. 

Cơ quan thi hành án dân sự kết hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền 

địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan về thi hành án dân sự cho 

người dân trên địa bàn để nắm và hiểu được chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước. 

Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật về thi hành án dân sự (đối với Luật sửa đổi một số điều của Luật thi hành 

án dân sự có hiệu lực ngày 01/7/2015; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 

17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ) và một số văn bản 

khác có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. 

Công tác cải cách hành chính thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh thực 

hiện tốt, đơn vị phân công 01 đồng chí trực bộ phận một cửa nhằm giúp người dân thực 

hiện nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực các thủ tục trong thi hành án dân sự. 

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương trong 

việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân trên địa bàn. 

Công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người phải thi 

hành án khá tốt: trong 05 năm đương sự tự nguyện thi hành án 4.642 việc, tương ướng số 

tiền 60.076.422.000 đồng nhưng chỉ cưỡng chế 36 việc. 

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

quản lý thu chi tài chính 

- Công tác tổ chức, nhân sự (tình hình và chất lượng đội ngũ công chức 

THADS trong tỉnh). Việc sắp xếp tổ chức, bố trí, phân công nhiệm vụ cho Chấp 

hành viên, công chức cơ quan THADS. 
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Vào đầu năm, đơn vị ban hành quyết định phân công nhiệm vụ từng cá nhân 

và thường chuyên luân chuyển địa bàn phụ trách sẽ giúp cho cán bộ, công chức 

năng động hơn trong công việc từ đó giúp người lãnh đạo, quản lý nắm bắt được 

điểm mạnh, điểm yếu của từng cán bộ, công chức nhằm phân công nhiệm vụ được 

tốt hơn. Mặt khác, chuyển đổi vị trí việc làm nhằm phòng ngừa tình trạng cán 

bộ công tác tại một vị trí, một bộ phận quá lâu dẫn đến việc nắm bắt được những 

sơ hở về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực mình công tác, quản lý để lợi dụng thực 

hiện hành vi tiêu cực; có sự móc ngoặc, thông đồng với đối tượng bị quản lý để 

thực hiện hành vi tiêu cực. 

- Công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho Chấp hành viên tại đơn vị 

Trong các cuộc hợp tuần, tháng, lãnh đạo đơn vị luôn triển khai cho cán bộ, 

công chức và người lao động trong cơ quan về Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ 

trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự theo Quyết định số 824/QĐ-TCTHADS 

ngày 03/12/2014 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời, đơn vị có những vụ 

việc thi hành án khó khắn, phức tạp, có khiếu nại gay gắt, kéo dài, ảnh hưởng đến 

tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương thì phải họp Hội đồng Chấp hành 

viên, họp liên ngành để tìm phương án xử lý và xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ thi 

hành án. 

Trong 05 năm thực hiện Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ ngành 

Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh chỉ hướng dẫn 

nghiệp vụ cho Chấp hành viên và họp liên ngành, như: vụ ông Nguyễn Văn Sinh 

(địa chỉ: ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh) trả lại phần đất cho ông Nguyễn Văn 

Ngộ; vụ ông Nguyễn Hữu Phước (địa chỉ: ấp 8, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) 

phải giao con cho bà Trịnh Cẩm Đẹp; vụ bà Đào Nguyệt Luyến (địa chỉ: ấp 4, xã 

Nguyễn Phích, huyện U Minh) giao trả đất cho bà Trần Thị Bạch Tuyết; vụ bà Lê 

Thị Phượng (địa chỉ: ấp 11, xã Khánh Lâm, huyện U Minh) giao trả đất cho ông 

Trần Tự Kinh,…. Nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh không có văn 

bản xin ý kiến nghiệp vụ thi hành án gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau. 

- Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Chấp hành 

viên, thẩm tra viên và công chức khác thuộc cơ quan THADS: Trong 05 năm, đơn 

vị đã đưa cán bộ đi dồi dưỡng: 02 Chấp hành viên trung cấp, 01 Chấp hành viên sơ 

cấp, 01 Thẩm tra viên, 04 Thư ký. 

- Việc quản lý tài chính về THADS theo quy định  

Lãnh đạo đơn vị đã triển khai tất cả các văn bản có liên quan đến công tác tài 

chính, kế toán cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện. 
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Đơn vị thực hiện tốt việc thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán của hoạt 

động thi hành án dân sự và tình hình quản lý tiền, tài sản, tang vật trong quá trình 

thi hành án của đơn vị,... 

Định kỳ hàng quý, năm lập báo cáo đối chiếu chi tiết số thu - chi, nhập - 

xuất tiền và tài sản và tài chính đơn vị. 

Đến nay, đơn vị không có cán bộ vi phạm trong tài chính kế toán. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với Chấp hành 

viên, công chức vi phạm pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan 

đến công tác THADS. 

Trong các cuộc họp tháng, tuần, lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt cho Chấp 

hành viên, chuyên viên, cán bộ về Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11 

tháng 5 năm 2017 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về triển khai hỗ trợ trực 

tuyến Thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự và 

đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho đơn vị thực hiện tốt Công văn đề ra. 

Lãnh đạo đơn vị đã bố trí phòng làm việc riêng, trang trí phòng như: lập 

bảng tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, quy trình thực hiện cơ chế 

một cửa và niêm yết công khai 24 thủ tục hành chính cấp huyện, các quyết định về 

thi hành án. Đồng thời, phân công một lãnh đạo và một đồng chí phụ trách tiếp 

công dân và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hàng tháng, hàng 

quý. 

Trong giờ hành chính, kể cả ngày nghĩ lễ theo quy định thì lãnh đạo đều 

phân công cán bộ trực tiếp công dân. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được đơn vị đặc biệt 

quan tâm, sắp xếp, bố trí nơi tiếp công dân tại vị trí thuận tiện, đúng quy định, bảo 

đảm điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến liên hệ làm việc; phân công công 

chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm nhiệm công tác tiếp dân; 

đối với các trường hợp có khiếu nại, tố cáo phức tạp đều được lãnh đạo Chi cục 

trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Đến nay, đơn vị chưa bị xử lý kỹ luật đối với Chấp hành viên, công chức vi 

phạm pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác 

THADS. 

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

Hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện đã xác định rõ trách nhiệm của 

từng cá nhân thành viên rất cụ thể, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS được phân 
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công phụ trách các địa bàn cấp xã phối hợp với Chi cục trưởng để giải quyết khó 

khăn, vướng mắc trong công tác THADS tại địa bàn được giao phụ trách. Ban Chỉ 

đạo thường xuyên chỉ đạo Chi cục THADS và UBND xã, thị trấn rà soát đối tượng 

phải thi hành án là đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn 

huyện; trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo báo cáo về Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện chỉ đạo cho các ngành và UBND xã, thị trấn nơi nào có đảng viên, cán bộ, 

công chức, đoàn viên, hội viên trong đơn vị mình phải thực hiện nghĩa vụ thi hành 

án, không dây dưa kéo dài. Định kỳ hàng tháng, quý Chi cục trưởng Chi cục 

THADS huyện có báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện để theo dõi, 

chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác 

THADS. 

4. Tình hình và kết quả công tác THADS 

4.1. Việc tiếp nhận, phân loại án 

- Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án; số yêu cầu thi hành án bị từ chối, lý do. 

+ Tiếp nhận yêu cầu thi hành án: 1.549 việc; 

+ Từ chói nhận đơn: 09 việc (yêu cầu không thuộc thẩm quyền hoặc bản án, 

quyết định không tuyên quyền và nghĩa vụ của đương sự). 

- Việc ra quyết định thi hành án. Trong đó, số quyết định thi hành án theo 

yêu cầu; số quyết định thi hành án chủ động; số quyết định thi hành án bị thu hồi, 

sửa đổi, bổ sung, hủy; lý do. 

+ Ra quyết định thi hành án 6.142 việc; Trong đó: 

+ Quyết định thi hành án theo đơn: 1.549 việc; 

+ Quyết định thi hành án chủ động: 3.855 việc; 

+ Quyết định chưa điều kiện 524 việc; 

+ Quyết định ủy thác: 101 việc; 

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung: 12 việc; 

+ Quyết định ủy thác: 101 việc. 

- Công tác xác minh, xác minh lại điều kiện thi hành án. 

+ Đơn vị luôn đảm bảo xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc 

có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy 

định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; theo dõi, xác 

minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định của pháp 

luật; 
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+ Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, 

minh bạch việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án; 

+ Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trình tự, thủ tục hoặc không 

đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành 

+ Việc tự nguyện thi hành án: 

Trong 05 năm đương sự tự nguyện thi hành án 4.642 việc, tương ướng số tiền 

60.076.422.000 đồng 

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. 

+ Năm 2018: 09 việc, tương ứng với số tiền 14.239.850 đồng. 

+ Năm 2019: Không có đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 

khoản thu nộp ngân sách nhà nước. 

+ Năm 2020: Có đề nghị nhưng chưa xét miễn, giảm (12 việc, tương ứng 

với số tiền 51.741.000 đồng). 

+ Năm 2021: 12 việc, tương ứng với số tiền 51.741.000 đồng. 

+ Năm 2022: Không có đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 

khoản thu nộp ngân sách nhà nước. 

- Việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính: Không có 

- Việc kê biên, định giá, định giá lại, bán đấu giá tài sản để thi hành án. 

Thực hiện đúng trình tự thủ tục, chưa xảy ra tình trạng sai phạm. Tất cả các tài 

sản bán đấu giá thành thì đều giao được tài sản cho người mau trúng đấu giá. 

- Việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án (thống kê số liệu cụ thể đối 

với từng biện pháp, theo từng năm). 

Năm 2018: 02 trường hợp, thu được 1.016.200.000 đồng; 

Năm 2019: 02 trường hợp, thu được 1.337.820.000 đồng; 

Năm 2020: 02 trường hợp, thu được 2.863.781.000 đồng; 

Năm 2021: 01 trường hợp, thu được 537.000.000 đồng; 

Năm 2022: Không có. 
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- Việc thực hiện các quy định về cưỡng chế thi hành án:  

+ Tổng số vụ việc phải ra quyết định cưỡng chế thi hành án  

Năm 2018: 04 vụ; 

Năm 2019: 05 vụ; 

Năm 2020: 11 vụ; 

Năm 2021: 06 vụ; 

Năm 2022: 10 vụ. 

+ Việc xây dựng kế hoạch cưỡng chế; 

+ Việc thực hiện các nội dung phối hợp của công an, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan khi tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng tham gia; phối 

hợp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình bảo vệ cưỡng chế. 

+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp tổ chức cưỡng chế 

thi hành án và công tác đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành cưỡng chế. 

- Việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm. 

Công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương 

thực hiện rất tốt, luôn đảm bảo thông tin về tài sản của người phải thi hành án 

chính xác và tạo mọi điều kiện để Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh hoàn 

thành được nhiệm vụ, chính trị của địa phương. 

- Quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. 

Đơn vị phân công một công chức Thủ quỹ kiêm nhiệm Thủ kho vật chứng 

trong việc tiếp nhận, quản lý, bảo quản vật chứng. Thưc̣ hiêṇ nghiêm công tác 

kiểm kê , gắn trách nhiêṃ tâp̣ thể của Thủ trưởng cơ quan , Thủ kho , Kế toán 

nghiêp̣ vu ̣và Chấp hành viên trong viêc̣ quản lý và kết quả giải quyết các vu ̣

viêc̣ có liên quan đến vật chứ ng. 

Hàng quý, lãnh đạo đơn vị luôn giám sát, tự kiểm tra vật chứng giữa kế 

toán với thủ kho đối chiếu, so sánh giữa số liệu vật chứng quản lý trên số sách 

với số vật chứng đang bảo quản tại kho vật chứng và có hình xử lý nghiêm nếu 

phát hiện vi phạm. 

- Việc thực hiện thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án. 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh luôn thực hiện tốt công tác thanh 

toán tiền và trả lại tài sản của người phải thi hành án đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định. 
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Lãnh đạo đơn vị thường xuyên giám sát, đối chiếu việc thu chi tài chính, 

thanh toán tiền và các hoạt đông có liên quan nhằm hạn chế những sai phạm và có 

hình xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. 

4.3. Kết quả THADS 

4.3.1. Kết quả thi hành án về việc 

- Tổng số vụ việc thụ lý 5.710 việc. Trong đó, số kỳ trước chuyển sang 306 

việc; số thụ lý mới 5.404 việc; số được ủy thác 101 việc. 

- Số bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan THADS cấp 

huyện lấy lên để thi hành 01 việc. 

- Tổng số việc phải thi hành 5.608 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành 

4.642 việc; số chưa có điều kiện thi hành 628 việc. 

- Kết quả thi hành án: Tổng số 4.777 việc. Trong đó, số việc thi hành xong 

4.642 việc; đình chỉ 135 việc. 

+ Số việc đang thi hành 193 việc. 

- Kết quả thi hành án trong 05 năm như sau: 

+ Năm 2018: đạt 85.19% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 13,19%); 

+ Năm 2019: đạt 75.60% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 2,60%); 

+ Năm 2020: đạt 81.80% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 1,80%); 

+ Năm 2021: đạt 70.46% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, thiếu 11,04%) 

do tình hình dịch covid 19; 

+ Năm 2022: đạt 81.81% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 0,31%); 

(Kèm theo bảng thông kê từng năm và bảng tổng hợp 05 năm) 

4.3.2. Kết quả thi hành án về tiền 

- Tổng số tiền thụ lý 157.606.923.000 đồng. Trong đó, số kỳ trước chuyển 

sang 13.774.940.000 đồng; số thụ lý mới 143.831.983.000 đồng; số được ủy thác 

4.113.911.000 đồng. 

- Số bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan THADS cấp 

huyện lấy lên để thi hành 28.734.609.000 đồng. 

- Tổng số việc phải thi hành 124.758.403.000 đồng. Trong đó, số có điều 

kiện thi hành 98.389.089.000 đồng; số chưa có điều kiện thi hành 26.369.314.000 

đồng. 
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- Kết quả thi hành án: Tổng số 78.639.295.000 đồng. Trong đó, số tiền thi 

hành xong 60.076.422 đồng; đình chỉ 18.562.873.000 đồng. 

+ Số việc đang thi hành 16.974.661.000 đồng. 

- Kết quả thi hành án trong 05 năm như sau: 

+ Năm 2018: đạt 69.95% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 37,95%); 

+ Năm 2019: đạt 40.89% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 7,89%); 

+ Năm 2020: đạt 46.99% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 8,99%); 

+ Năm 2021: đạt 46.40% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 6,31%); 

+ Năm 2022: đạt 53.82% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 13,72%); 

(Kèm theo bảng thông kê từng năm và bảng tổng hợp 05 năm) 

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

- Hoãn thi hành án 09 việc/2.753.274.000 đồng; 

- Tạm đình chỉ thi hành án 01 việc/21.859.000 đồng. 

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

hàng; thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước và việc miễn giảm 

nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; 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:  

- Kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: 

+ Năm 2018: Số việc phải giải quyết loại này là 13 việc, tương ứng với số tiền là 

5.268.006.000đồng. Kết quả: đã giải quyết được 05 việc, thu được số tiền là 

546.065.000 đồng, đạt tỷ lệ 38,46% về việc và 10,37% về tiền. 

+ Năm 2019: Số việc phải thi hành loại này là 20 việc, tương ứng với số tiền 

là 5.341.830.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 05 việc, thu được số tiền là 

1.622.007.000 đồng, đạt tỷ lệ 25% về việc và 30,36% về tiền. 

+ Năm 2020: Số việc phải thi hành loại này là 20 việc, tương ứng với số tiền 

là 4.355.760.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 04 việc, thu được số tiền là 

1.932.610.000 đồng, đạt tỷ lệ 20% về việc và 44,37% về tiền. 

+ Năm 2021: Số việc phải thi hành loại này là 25 việc, tương ứng với số tiền 

là 4.903.133.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 02 việc, thu được số tiền là 

91.002.000 đồng, đạt tỷ lệ 11,11% về việc và 2,47% về tiền. 
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+ Năm 2022: Số việc phải thi hành loại này là 32 việc, tương ứng với số tiền 

là 7.762.859.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 08 việc, thu được số tiền là 

3.117.045.000 đồng, đạt tỷ lệ 34,78% về việc và 49,66% về tiền. 

- Kết quả thi hành án đối với các khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước: 

+ Năm 2018:Số việc phải giải quyết loại này là 1.083 việc, tương ứng với số 

tiền là 2.809.568.000 đồng. Kết quả: đã giải quyết được 873 việc, thu được số tiền là 

1.330.840.000 đồng, đạt tỷ lệ 91,32% về việc và 62% về tiền. 

+ Năm 2019: Số việc phải thi hành loại này là 971 việc, tương ứng với số tiền 

là 3.059.214.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 710 việc, thu được số tiền là 

1.091.552.000  đồng, đạt tỷ lệ 86,09% về việc và 52,88% về tiền. 

+ Năm 2020: Số việc phải thi hành loại này là 951 việc, tương ứng với số tiền 

là 3.849.063.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 736 việc, thu được số tiền là 

1.895.400.000 đồng, đạt tỷ lệ 89,65% về việc và 68,98% về tiền. 

+ Năm 2021: Số việc phải thi hành loại này là 771 việc, tương ứng với số tiền 

là 3.864.406.000 đồng. Kết quả: đã thi hành được 518 việc, thu được số tiền là 

1.492.552.000 đồng, đạt tỷ lệ 77,54% về việc và 60,14% về tiền. 

+ Năm 2022: Số việc phải thi hành loại này là 710 việc, tương ứng với số tiền 

là 3.871.564 nghìn đồng. Kết quả: đã thi hành được 531 việc, thu được số tiền là 

1.595.476.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,24% về việc và 70,57% về tiền. 

- Kết quả xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân 

sách nhà nước: 

+ Năm 2018: Cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát 

nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét 

miễn, giảm đối với 09 việc, tương ứng với số tiền 14.239.850 đồng. 

+ Năm 2019: Không có đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 

khoản thu nộp ngân sách nhà nước. 

+ Năm 2020: Cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát 

nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét 

miễn, giảm đối với 12 việc, tương ứng với số tiền 51.741.000 đồng. Kết quả: đã 

thực hiện miễn, giảm được 0 việc với số tiền (đã xét miễn, giảm xong nhưng chưa 

có hiệu lực nên chưa báo cáo). 

+ Năm 2021: Cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát 

nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét 

miễn, giảm đối với 12 việc, tương ứng với số tiền 51.741.000 đồng. Kết quả: đã 
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thực hiện miễn, giảm được 12 việc với số tiền 51.741.000 đồng (do năm 2020 

chưa báo cáo). 

+ Năm 2022: Không có đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 

khoản thu nộp ngân sách nhà nước. 

-  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: Tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 198 việc, tương ứng với 

5.127.386.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 88 việc, thu được số tiền là 

3.617.817.000 đồng, đạt tỷ lệ 89,80% về việc và 92,30% về tiền. 

+ Năm 2019: Tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 191 việc, tương ứng với 

2.735.844.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 62 việc, thu được số tiền là 217.597.000  

đồng, đạt tỷ lệ 68,13% về việc và 43,63 % về tiền. 

+ Năm 2020: tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 47 việc, tương ứng với  

1.911.126.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 08 việc, thu được số tiền là 19.800.000 

đồng, đạt tỷ lệ 17,02% về việc và 01,07% về tiền. 

+ Năm 2021: Tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 61 việc, tương ứng với  

2.103.824.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 43 việc, thu được số tiền là 433.635.000 

đồng, đạt tỷ lệ 70,49% về việc và 20,61% về tiền. 

+ Năm 2022: Tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 58 việc, tương ứng với  

1.783.971.000 đồng. Kết quả: Thi hành xong 31 việc, thu được số tiền là 729.017.000 

đồng, đạt tỷ lệ 53,45% về việc và 40,86% về tiền. 

4.3.5. Việc thi hành án thu hồi tài sản cho Nhà nước liên quan đến án tham 

nhũng, chức vụ: Trong 05 năm thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh không có 

thi hành vụ án tham nhũng, chức vụ. 

4.3.6. Việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, án tồn đọng kéo dài, án có vướng 

mắc, án tuyên không rõ:  

- Án trọng điểm: 

+ Vụ ông Nguyễn Văn Ngà, ông Nguyễn Văn Hoàng, bà Phạm Thị Xu (Su), 

bà Quách Thị Hằng giao đất (đã thực hiện xong); 
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+ Vụ ông Lê Thành Công, bà Nguyễn Thị Hồng giao đất (đã thực hiện xong); 

+ Vụ ông Lê Thanh Phượng, ông Nguyễn Văn Quang, ông Nguyễn Vũ Phong, 

bà Nguyễn Cẩm Tú, bà Dương Huyền Chăm tháo dở nhà, giao đất, đến nay chưa thực 

hiện được (năm 2018); 

+ Vụ bà Đào Nguyệt Luyến tháo dỡ nhà, giao đất (đã thực hiện xong); 

- Án tuyên không rõ:  vụ ông Nguyễn Văn Sinh; địa chỉ: ấp 9, xã Khánh An, 

huyện U Minh trả lại phần đất cho ông Nguyễn Văn Ngộ từ năm 2006 đến nay 

chưa thi hành được. Qua xác minh, thửa đất phải giao trên thực tế không còn (kiến 

nghị nhiều lần nhưng chưa được phúc đáp). 

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. 

Hiện nay, có 04 trường hợp thi hành án đã giao đất nhưng bị tái chiếm, Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện U Minh ban hành Công văn số 548/BC-CCTHADS 

ngày 19/10/2022 về việc báo cáo 04 vụ việc thi hành án đã giao bị tái chiếm cho 

trưởng Ban chỉ đạo thi hành án, Ủy ban nhân dân huyện về những khó khăn, vướng 

mắc. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. 

- 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 hoặc không thi hành được, án tuyên 

không rõ; trong việc cung cấp bản án, quyết định của Tòa án; xét miễn, giảm nghĩa 

vụ thi hành án;... 

Công tác phối hợp liên ngành trong THADS không những đã tạo cơ sở để 

các ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình mà còn góp phần gắn kết trách 

nhiệm phối hợp giữa các ngành có liên quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của công tác THADS. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phối hợp liên 

ngành, trên cơ sở Quy chế phối hợp số 14 ngày 09/10/2013 của BTP-BCA-

VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao - Tòa án nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác THADS và 

Công văn số 20-CV/TU ngày 22/10/2010 của Tỉnh ủy Cà Mau; Chi cục THADS 

huyện U Minh đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, phối hợp với 

các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký ban hành 

Quy chế phối hợp liên ngành; Quy chế đã được triển khai toàn diện trên các nội 

dung, phát huy vai trò quan trọng trong thực tiễn công tác THADS. 
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Phối hợp xử lý tài sản cưỡng chế, tiêu hủy tài sản, vật chứng, quản lý, cung 

cấp, trao đổi thông tin, giải quyết kiếu nại, tố cáo,.... 

Lãnh đạo đơn vị phân công Chấp hành viên, chuyên viên, cán bộ phối hợp 

Công an; Tòa án; Viện kiểm sát nhân dân; nhằm hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật để đương sự, công dân, cơ quan tổ chức thực hiện đúng các quyền và 

nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự 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. 

Chi cục trưởng đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo các trại giam, trại tạm 

giam về việc tuyên truyền, phổ biến quyết định đặc xá, các văn bản hướng dẫn thi 

hành đến từng phạm nhân, tăng cường thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người phải 

thi hành án đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam hoặc thân nhân 

của họ nộp tiền, tài sản tại cơ quan thi hành án dân sự huyện U Minh để được xét 

đặc xá theo quy định. 

Đơn vị đã phân công cán bộ trực tại cơ quan (kể cả ngày nghỉ lể) để thu các 

khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại, nộp tiền truy thu, án phí hoặc các nghĩa vụ 

dân sự khác khi thân nhân, gia đình người phải thi hành án là phạm nhân đang 

chấp hành án phạt tù đến nộp và thực hiện việc cấp giấy xác nhận kết quả thi hành 

án ngay khi có yêu cầu. 

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

nghị, kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân 

- Về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến công tác THADS: 

+ Năm 2018: Chi cuc̣ đã nhận được 01 đơn khiếu nại về quyết định cưỡng 

chế của Chấp hành viên và đã xử lý xong 01 đơn. 

+ Năm 2019: Chi cuc̣ đã nhâṇ được tổng số 18 đơn, nội dung đơn chủ yếu 

về việc chậm thi hành án; qua giải thích của cơ quan thi hành án đương sự tự 

nguyện rút đơn. 

+ Năm 2020: Chi cuc̣ đã nhâṇ được  32 đơn yêu cầu chậm tổ chức thi hành 

án, 02 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và đã tham mưu cho lãnh đạo trả lời 35/35 đơn 

đúng trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật 
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+ Năm 2021: Chi cuc̣ đã nhâṇ được  10 đơn yêu cầu chậm tổ chức thi hành 

án, 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và đã tham mưu cho lãnh đạo trả lời 12/12 đơn 

đúng trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật. 

+ Năm 2022: Chi cuc̣ đã nhâṇ được 12 đơn yêu cầu chậm tổ chức thi hành 

án, không có đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đã tham mưu cho lãnh đạo trả lời 12/12 

đơn đúng trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật. 

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

nghị Viện Kiểm sát nhân dân đã ban hành; việc thực hiện các kháng nghị, kiến 

nghị của cơ quan THADS. 

Trong tất cả các cuộc kểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra thì Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện U Minh điều có công văn trả lời kiến nghị và Đoàn kiểm tra luôn thực hiện 

việc phúc tra đối với những trường hợp đã được nêu lên trong cuộc kiểm tra, giám sát. 

Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, lãnh đạo đơn vị kết hợp với Chi bộ họp kiểm 

điểm, rút kinh nghiệm đối với trường hợp vi phạm và đưa ra hướng khắc phục nhằm kịp 

thời chấn chỉnh những sai phạm để hoàn hiện hơn trong thời gian tới. 

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

7.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về kết quả đạt được, mức độ đạt được 

trong việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác THADS. 

Lĩnh vực THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, từ 

định hướng đến thể chế, chính sách, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất và phương tiện 

hoạt động. Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đến công tác 

THADS được thể hiện ngày càng đầy đủ, rõ ràng hơn. Vị thế của cơ quan THADS 

trong hệ thống chính trị và bộ máy Nhà nước ngày càng được nâng cao. 

  Về ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực công tác của cán bộ, công chức cơ 

quan THADS từng bước được nâng lên dẫn đến chất lượng công việc ngày càng 

chuyên môn hóa và hiệu quả hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

7.2. Những tồn tại, hạn chế 

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 đụng chạm 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 lượng án không nhỏ vụ việc thu tiền nộp ngân sách Nhà nước, người 

phải thi hành án không có nơi cư trú ổn định, không có tài sản để đảm bảo thi hành 
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án, nên việc tổ chức thi hành đối với vụ việc này rất tốn kém nhưng hiệu quả đạt 

chưa cao dẫn đến án tồn động kéo dài nhiều năm. 

Một số vụ việc người phải thi hành án cố tình lẩn trốn, tìm mọi cách tẩu tán, 

chuyển nhượng tài sản cho người khác... chưa xử lý được. 

Đối với những vụ việc tranh chấp đất đai, khi ra quyết định thi hành án, tống 

đạt cho đương sự và xác minh vị trí, ranh đất thực tế không đúng theo phần quyết 

định bản án tuyên;  

Việc cung cấp thông tin tài sản của người phải thi hành án của một số ngành 

có liên quan thiếu chính xác, còn chậm theo quy định. Từ đó, dẫn đến một số vụ 

việc tồn đọng kéo dài chưa có hướng xử lý dứt điểm. 

Những năm trước có một số vụ việc phức tạp, đương sự chây ỳ, không tự 

nguyện thi hành án; Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế nhưng tài sản bán đấu 

giá không có người mua. 

7.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Nguyên nhân chủ quan; 

Do công chức thường kiêm nhiệm nhiều công việc, có một bộ phận cán 

bộ đơn vị thiếu kinh nghiệm thực tiễn, thiếu kỷ năng thuyết phục, giáo dục, chưa 

dành được nhiều thời gian nghiên cứu cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, 

trong đơn vị phần lớn cán bộ trẻ mới vào ngành còn thiếu kinh nghiệm thực 

tiễn. 

- Nguyên nhân khách quan 

  Trước tình hình các vụ việc tranh chấp kinh tế, dân sự ngày càng nhiều dẫn 

đến số lượng các vụ việc mà Chi cục THADS phải thụ lý thi hành cũng không 

ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, tính chất các vụ việc cũng ngày càng phức tạp hơn, 

khối lượng công việc ngày càng tăng, đội ngũ Chấp hành viên, Chuyên viên, Thư 

ký thi hành án huyện luôn trong tình trạng quá tải, áp lực công việc cao. 

Ý thức chấp hành pháp luật của đa số người phải thi hành án chưa cao; nhiều 

trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, luôn tìm cách tẩu tán tài sản, 

trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Một số vụ việc số tiền thi hành án nhỏ, 

trong khi đó chi phí cưỡng chế thi hành án lớn gấp nhiều lần so với số tiền phải thi 

hành án; kê biên, định giá tài sản không có người mua. 

Trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp chưa được sửa chữa, việc sắp xếp bố trí 

chổ nơi làm việc cho cán bộ còn khó khăn, chưa đảm bảo. 

 



 

 

 

16  

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

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật, chấp hành nghiêm luật thi hành án dân sự và tuyên truyền cho 

người dân hiểu rõ về hỗ trợ trực tuyến trong thi hành án dân sự, cơ chế một cửa tại 

các cơ quan thi hành án dân sự. 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan thi hành án dân 

sự. Từng bước triển khai vận dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án 

dân sự nhằm hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan thi 

hành án dân sự nói chung và cơ quan thi hành án dân sự huyện U Minh nói riêng. 

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tư pháp, có cơ chế theo dõi kết 

quả xử lý, sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, sai phạm sau khi thanh tra, kiểm 

tra. 

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy 

Đảng, Chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể có liên quan 

trong việc hỗ trợ việc thi hành án. 

Tất cả các vụ việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất mà đương sự chiếm lại 

thì phải có biện pháp xử lý nghiêm để đảm bảo, quyền. lợi ích hợp pháp của các 

bên đương sự và tính nghiêm minh của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì phải tổ 

chức cuộc họp liên ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án cấp huyện, 

tỉnh để tìm biện pháp xử lý triệt để các vụ việc này. 

Nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về 

thi hành án dân sự để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội hiểu rõ về quyền và 

nghĩa vụ thi hành án để từ đó ý thức chấp hành. 

Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi hành án dân sự. 

Trụ sở đơn vị xây dựng năm 1995 đến nay đã xuống cấp chưa được sửa 

chữa, chật hẹp, không đảm bảo cho sắp xếp công chức làm việc, chưa được cấp xe 

ôtô bán tải. Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau xem xét đề nghị Tổng cục, 

Bộ Tư pháp xem xét cho sửa chữa nâng cấp hoặc xây mới để đảm bảo cho sắp xếp, 

bố trí công chức hoạt động và cấp xe ôtô bán tải nhằm thực hiện tốt hơn công tác 

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

án dân sự từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện U Minh./. 

 

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

- Lưu: VT. 
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