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BÁO CÁO  

Thẩm tra kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án  

hành chính năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp 

thứ mười hai HĐND tỉnh; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với 

thẩm tra Báo cáo số 838/BC-THADS, ngày 17/11/2022 của Cục thi hành án dân 

sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra, như sau:  

1. Về kết quả đạt được 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất nội dung báo cáo của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh. Năm 2022 tuy số việc phải thi hành thụ lý giảm, nhưng số tiền phải 

thi hành thụ lý lớn 164.002.089.000 đồng, tăng 467,8% so với cùng kỳ năm 

2021, song Cục THA dân sự tỉnh đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 

chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch ngành đề ra: Tổ chức thi hành xong 1.572/1.789 

việc có điều kiện thi hành, đạt 87,9%, vượt 4,5% kế hoạch Tổng cục giao; thi 

hành xong 84.812.373.000/134.210.804.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 

63,2%, vượt 20,9% vượt kế hoạch Tổng cục giao; phối hợp với các cơ quan 

thực hiện cưỡng chế thi hành án thành công 13 trường hợp; phối hợp với các cơ 

quan tố tụng xét miễn thi hành án 03 việc, 11.414.000 đồng, xét giảm thi hành 

án 06 việc, 38.252.000 đồng; thực hiện tốt việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật 

chứng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn kho vật chứng của cơ 

quan Thi hành án dân sự 2 cấp; quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

2. Hạn chế 

Ban nhất trí với các hạn chế trong báo cáo của Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh và có ý kiến như sau: 

- Trong năm 2022, tổng số việc toàn ngành thụ lý giảm 412 việc so với 

năm 2021, tuy nhiên năm 2022 còn có 217 việc có điều kiện thi hành chưa thi 

hành xong phải chuyển kỳ sau nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2021 (năm 2021 

chuyển sang năm 2022 là 196 việc có điều kiện thi hành); số tiền có điều kiện 

thi hành nhưng chưa thi hành xong chuyển sang năm 2023 còn lớn 

49.398.000.000 đồng; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đường có kết quả 

thi hành án về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành đạt thấp 12,4% so với kế 

hoạch Cục giao. 
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- Trong công tác thi hành án còn xảy ra một số vi phạm, Viện kiểm sát 

hai cấp ban hành 08 kiến nghị, 12 kết luận yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự 

khắc phục các vi phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án.  

- Công tác kiểm tra nghiệp vụ của Cục triển khai còn chậm (hoàn thành 

02/03 cuộc), công tác tự kiểm tra tại một số Chi cục còn hạn chế. Việc chỉ đạo 

thực hiện các kết luận kiểm tra, kết luận giải quyết tố cáo, thực hiện kiến nghị 

của Viện kiểm sát nhân dân có thời điểm, có việc còn chậm; chưa khắc phục 

triệt để tồn tại, hạn chế, vi phạm được chỉ ra. 

3. Ban đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Đẩy nhanh tiến độ thi hành các vụ việc, tiền có điều kiện thi hành; đôn 

đốc công tác thi hành án của một số Chi cục đạt tỷ lệ giải quyết về việc, về tiền 

có điều kiện thi hành đạt thấp; nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công 

vụ của chấp hành viên và thư ký thi hành án, sớm khắc phục hạn chế vi phạm 

trong công tác thi hành án dân sự.  

Giải trình làm rõ trong số 196 việc và số tiền 6.392.808.000 đồng có điều 

kiện thi hành năm 2021 chuyển sang năm 2022 còn bao nhiêu việc, bao nhiêu tiền; 

chưa thi hành xong phải tiếp tục chuyển sang năm 2023, nguyên nhân chưa thi hành.  

Giải trình rõ nguyên nhân một số vi phạm theo kiến nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh; bổ sung kết quả công tác kiểm tra toàn diện của Cục năm 

2022 (vi phạm, sai sót, kết quả xử lý, khắc phục); kết quả thực hiện kết luận của 

Tổng cục, Cục THA của chấp hành viên đối với nội dung giải quyết đơn tố cáo 

đúng một phần của công dân. 

Nguyên nhân, trách nhiệm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam 

Đường trong tổ chức thi hành án về tiền có điều kiện thi hành đạt thấp so với kế 

hoạch giao; trách nhiệm của các cá nhân trong việc chậm khắc phục các kiến 

nghị sau kết luận kiểm tra của Cục, việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý 

luận chính trị đối với công chức thuộc ngành, tạo nguồn chấp hành viên và sớm 

kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Cục, Chi cục còn thiếu. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Cục thi hành án dân sự tỉnh; 

- Ban Pháp chế;  

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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