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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và  

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

 

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII, Ban Pháp 

chế đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ 

chức cuộc họp thẩm tra Báo cáo số 135/BC-CTHADS ngày 11/11/2022 của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh (THADS tỉnh) về kết quả công tác năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau: 

I. VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của Cục THADS tỉnh về kết quả 

thực hiện công tác năm 2022 với những nội dung chính như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ  

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn 

nghiệp vụ của Tổng cục THADS1, Cục THADS tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp 

nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành từ Cục đến các phòng 

chuyên môn và các Chi cục; tiếp tục thực hiện việc phân công lãnh đạo Cục phụ 

trách các đơn vị trực thuộc để theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những 

khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ giao 

trong năm.  

Căn cứ các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao2, Cục THADS tỉnh đã 

ban hành quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong ngành3;  

                                           
1 Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toà án nhân dân và công tác thi hành án. Chỉ thị 05/CT-TTg 

ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chương trình công tác trọng tâm 

của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 216/QĐ-BTP 

ngày 16/02/2022 quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục THADS; Kế hoạch số 

445/KH-TCTHADS ngày 17/02/2022 của Tổng cục THADS về việc phát động phong trào thi đua trong Hệ 

thống THADS năm 2022; Kế hoạch phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống THADS năm 2022 của 

Tổng cục THADS (ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TCTHADS ngày 28/01/2022 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục THADS);Kế hoạch cải cách hành chính trong Hệ thống THADS (Ban hành kèm theo Quyết định số 

202/QĐ-TCTHADS ngày 22/03/2022 của Tổng cục THADS). 
2 Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ 

thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2022. Kế hoạch 

công tác THAHC năm 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 26/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp).  
3 Quyết định số 15/QĐ-CTHADS, ngày 06/01/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kon Tum. 



2 

 

 

chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng 

chấp hành viên, công chức và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. 

2. Kết quả THADS 

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022, Cơ quan THADS đã ban hành 

mới 3.554 quyết định thi hành án4; 87 quyết định ủy thác thi hành án; 67 quyết 

định đình chỉ thi hành án toàn bộ; 24 quyết định thu hồi quyết định thi hành án; 

01 quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án; 16 quyết định thu hồi, 

hủy quyết định thi hành án; qua xác minh, phân loại án có 3.926 việc có điều 

kiện thi hành, số chưa có điều kiện thi hành là 630 việc. Công tác thụ lý, ra 

quyết định, thực hiện tống đạt, gửi quyết định thi hành án, việc xác minh, phân 

loại án cơ bản kịp thời, đúng quy định.  

- Tổng số việc phải giải quyết là 4.659 việc; số việc phải thi hành là 4.556 

việc5; số việc có điều kiện thi hành là 3.926 việc, chiếm 86,17% trong tổng số 

phải thi hành; số thi hành xong là 3.369 việc, đạt tỷ lệ 85,81%; tăng 15% so với cùng 

kỳ năm 2021, cao hơn 2,81% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. 

- Tổng số tiền phải thi hành là 585.377.437.000 đồng6, trong đó, số có điều 

kiện thi hành là 335.956.983.000 đồng, chiếm 57,39%; số chưa có điều kiện thi hành 

là 226.604.270.000 đồng, chiếm 38,71% trong tổng số phải thi hành7. Đến nay đã thi 

hành xong là 162.874.532.000 đồng, tăng 59.730.888.000 đồng so với cùng kỳ 

năm 2021; đạt tỉ lệ 48,48%, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn 

6,88% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. 

Các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, các khoản thu hồi tiền, tài sản 

trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, giải quyết các vụ việc liên quan đến tín 

dụng, ngân hàng được chú trọng thực hiện. Công tác bảo quản tài sản, kê biên, 

bán đấu giá tài sản, xét miễn, giảm thi hành án và tổ chức cưỡng chế thi hành án 

đảm bảo quy định. Đối với các vụ việc kéo dài, cố tình chây ỳ cơ quan thi hành 

án chủ động, tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế(8). 

3. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

Thực hiện tốt việc phân công công chức trực tiếp công dân, tiếp nhận và 

kịp thời giải quyết có hiệu quả đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm 

                                           
4 Tổng số quyết định phải thi hành trong năm là 4.659 quyết định, trong đó 1.105 quyết định thi hành án năm 

cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng), có 08 quyết định rút hồ sơ từ Chi cục lên Cục để thi hành. 
5 Sau khi trừ đi số ủy thác 87 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 16 việc. 
6 Sau khi trừ đi số ủy thác là 26.198.022. đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 15.800.000 đồng. 

7 Trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng. 
8 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 51 trường hợp, trong đó có 32 trường hợp không huy động 

lực lượng; 19 trường hợp cưỡng chế có huy động lực lượng, do có 7 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, 

nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 44 trường hợp, trong đó có 38 trường hợp cưỡng chế thành công; 

02 trường hợp cưỡng chế không thành công; 04 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế.  
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quyền9. Trong năm, các cơ quan THADS trên địa bàn không phát sinh vụ việc 

án trọng điểm, vụ việc có khiếu nại, tố cáo kéo dài theo tiêu chí do Tổng cục 

THADS ban hành.  

 4. Về hạn chế, khuyết điểm 

Ban cơ bản thống nhất với đánh giá của Cục THSDS tỉnh. Bên cạnh đó 

Ban nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: 

- Việc thi hành án đối với một số vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng tỷ lệ 

đạt thấp (đạt 35,75% về việc và 38,21% về tiền).  

- Trong hoạt động THA còn xảy ra tình trạng chậm ban hành quyết định 

cưỡng chế, chậm gửi các quyết định thi hành án cho Viện Kiểm sát; một số nội 

dung, biên bản xác minh chưa đầy đủ, thiếu thông tin; chậm xác minh điều kiện 

thi hành án... đã được Viện kiểm sát kiến nghị10.  

- Tình trạng vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

THADS còn xảy ra việc phải bồi thường Nhà nước theo quy định của pháp 

luật11. 

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Ban thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của 

Cục THADS tỉnh. Đề nghị Cục THADS tỉnh quan tâm thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo thực hiện đúng các quy định về 

trình tự, thủ tục thi hành án; hoàn thành các chỉ tiêu về THADS, THAHC được 

cấp có thẩm quyền giao.  

2. Khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo này và 

những vi phạm được kiến nghị qua công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp; tích cực giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, nhất là các vụ 

việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản đối với 

các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, tiền và tài sản bị chiếm đoạt trong 

các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.  

3. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp 

thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ thi hành án.  

                                           
9 Trong năm có 14 lượt người đến khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan Thi hành án dân sự (Cục 5 lượt, Chi cục 09 

lượt). Đã tiếp nhận 19 đơn/19 việc (số cũ chuyển qua là 01 đơn tố cáo); 18 đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết 

xong; 01 đơn chuyển cho cơ quan chuyên môn khác theo quy định.  

 
10 Theo kết quả kiểm sát THADS của VKSND tỉnh tại Báo cáo số 550/BC-VKS ngày 09/11/2022. 
11 Toàn ngành thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum đã có 02 vụ việc, trong đó: 01 vụ việc đã có bản án bồi thường 

nhà nước có hiệu lực pháp luật; 01 vụ việc người yêu cầu bồi thường đã khởi kiện ra Toà án, Toà án đã giải 

quyết bản án chưa có hiệu lực pháp luật. 
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4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công 

khai, minh bạch, đúng quy định. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, công dân. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 4 xem xét./. 

 

Nơi nhận:                               
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHD.                                                                                                                            

 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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