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BÁO CÁO  

Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 

 năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 

(trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026) 

 
 

Căn cứ khoản 7, Điều 16 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 

tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Gia Lộc báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi 

thi hành án hành chính năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Kết quả thi hành án dân sự 

1.1. Kết quả thi hành án về việc 

- Tổng số việc đã thụ lý là 673 việc, tăng 40 việc (6,31%) so với năm 2021, 

trong đó: 

+ Năm 2021 chuyển sang: 276 việc. 

+ Thụ lý mới: 397 việc, tăng 46 việc (13,1%) so với năm 2021. 

- Đã ủy thác thi hành án đi nơi khác: 23 việc. 

- Số việc còn phải tổ chức thi hành là 650 việc, tăng 34 việc (10,75%) so với 

năm 2021), bao gồm: 

+ Có điều kiện thi hành 437 việc, chiếm 67,23% tổng số việc phải thi hành. 

+ Chưa có điều kiện thi hành 213 việc, chiếm 32,77%, trong đó có 58 việc 

thuộc diện chuyển sổ theo dõi riêng. 

- Số việc đã thi hành xong: 365 việc, tăng 25 việc (7,35%) so với năm 2021.  

Tỷ lệ đạt 83,52%, giảm 1,48% so với năm 2021, vượt chỉ tiêu Cục THADS 

tỉnh giao năm 2022 là 0,82%. 

- Số việc còn lại chuyển kỳ sau là 285 việc, tăng 9 việc (3,26%) so với số việc 

của năm 2021 chuyển sang năm 2022. 

1.2. Kết quả thi hành về tiền 

- Tổng số tiền đã thụ lý là 37.926.918.000 đồng, tăng 1.125.093.000 đồng 

(3,05%) so với tổng số tiền đã thụ lý năm 2021, trong đó: 

+ Năm 2021 chuyển sang là 31.005.449.000 đồng. 

+ Thụ lý mới: 6.921.469.000 đồng, giảm 13.258.418.000 đồng (65,70%) so 

với số tiền thụ lý mới của cùng năm 2021.  
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- Đã ủy thác thi hành án 4.377.911.000 đồng. 

- Số tiền còn phải tổ chức thi hành là 33.549.007.000 đồng, giảm 

1.311.892.000 đồng (3,76%) so với năm 2021, bao gồm: 

+ Có điều kiện thi hành 19.791.172.000 đồng, chiếm 58,99% tổng số tiền phải 

thi hành, giảm 1.650.165.000 đồng (7,69%) so với năm 2021. 

+ Chưa có điều kiện thi hành: 13.757.835.000 đồng, chiếm 41,01% tổng số 

tiền phải tổ chức thi hành, trong đó có 2.780.246.000 đồng thuộc diện chuyển sổ 

theo dõi riêng.  

- Số tiền đã giải quyết xong: 17.182.449.000 đồng, tăng 13.326.972.000 đồng 

(345,66%) so với năm 2021.  

Tỷ lệ đạt 86,82% so với số tiền có điều kiện thi hành (cao hơn năm 2021 là 

69,02%) bằng 210,72% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao. 

- Số tiền chuyển kỳ sau là 16.366.558.000 đồng, giảm 14.638.864.000 đồng 

(47,21%) so với năm 2021. 

1.3. Kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án 

Năm 2022, Chi cục đã ra quyết định cưỡng chế đối với 02 trường hợp (so với 

năm 2021 không tăng, không giảm trường hợp nào), gồm: vụ kê biên tài sản thế 

chấp là nhà và quyền sử dụng đất ở xã Gia Tân để thi hành nghĩa vụ trả nợ Ngân 

hàng của Công ty Cồ phần Đại Cường và vụ chia giao nhà, quyền sử dụng đất ở thị 

trấn Gia Lộc. Trước khi tổ chức cưỡng chế, các đương sự đã tự thoả thuận thực 

hiện nghĩa vụ, nên không phải huy động lực lượng để tổ chức cưỡng chế.  

Ngoài ra, trong năm 2022, Chi cục THADS đã phối hợp với các ngành của 

huyện và địa phương xã Quang Minh tổ chức thành công bước 2 của vụ cưỡng chế 

buộc thực hiện công việc nhất định theo bản án (buộc di chuyển tài sản để người 
được thi hành án mở cổng ra lối đi chung). 

1.4. Kết quả miễn, giảm thi hành án 

Năm 2022, Chi cục THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc xét miễn thi hành 

khoản thu nộp cho Ngân sách Nhà nước đối với 19 việc, tương ứng với số tiền 

62.029.000 đồng. Kết quả: Toà án nhân dân huyện đã quyết định miễn đối với 19 

việc với số tiền 62.029.000 đồng (đạt 100%), tăng 04 việc và tăng 1.129.000 

đồng so với năm 2021. 

1.5. Việc bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

- Về việc giải quyết xử lý tang vật: năm 2022, Chi cục THADS huyện Gia Lộc 

đã tiếp nhận, bảo quản: 83 việc, bao gồm: số cũ chuyển sang 20 việc, mới tiếp 

nhận: 63 việc.  

Đã xử lý xong: 70 việc (tiêu huỷ: 42; sung công: 16; trả lại: 03; phát mại: 09). 

Hiện còn đang bảo quản: 13 việc. 

Việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý và kiểm kê vật chứng, tài sản được thực hiện 

đúng quy định, không để xảy ra hư hỏng, mất mát vật chứng, tài sản. 
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- Về cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 

Năm 2022, Chi cục THADS huyện Gia Lộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

việc gửi thông tin, tài liệu cho Sở Tư pháp theo quy định của Luật lý lịch tư pháp 

và Thông tư liên tịch số 04/2012/BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 

10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối 

cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.  

Trong năm, Chi cục đã gửi cho Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương 237 văn bản, bao 

gồm: 115 Quyết định về THA, 122 thông báo về việc chấp hành xong hình phạt 

tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác trong bản án hình sự. 

2. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính  

Năm 2022, Chi cục THADS huyện Gia Lộc không có vụ việc nào phải theo 

dõi thi hành án hành chính. 

3. Về công tác tự kiểm tra 

Năm 2022, thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Cục THADS tỉnh Hải Dương, 

Chi cục đã xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị đồng thời thường 

xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện trong nội bộ cơ quan, trong đó tập trung tự 

kiểm tra việc thực hiện các quy trình, thủ tục về THADS từ việc tiếp nhận bản án, 

quyết định, ra quyết định và tổ chức thi hành án đến khi phê duyệt đưa hồ sơ vào 

lưu trữ. Trong năm, Chi cục đã tiến hành tự kiểm tra hồ sơ thi hành án trước khi 

cung cấp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện để trực tiếp kiểm sát. 

4. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự 

- Về công tác tiếp công dân: Thực hiện chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Chi 

cục THADS huyện đã rà soát, ban hành Quy chế tiếp công dân; sửa đổi nội quy 

tiếp công dân; phân công đồng chí Thẩm tra viên làm Thường trực tiếp công dân. 

Chi cục THADS huyện thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai lịch tiếp 

công dân của Chi cục trưởng theo đúng quy định. Năm 2022, Chi cục THADS 

huyện đã tiếp 03 lượt công dân, tăng 01 lượt tiếp công dân so với năm 2021. 

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: năm 2022, Chi cục THADS huyện đã tiếp 

nhận 01 việc khiếu nại, giảm 01 việc so với cùng kỳ năm 2021. Đã ban hành quyết 

định giải quyết khiếu nại xong 01 việc, đạt tỷ lệ 100%. 

5. Công tác tham mưu, phối hợp trong thi hành án dân sự 

Ngay từ đầu năm, Chi cục THADS huyện đã báo cáo và tham mưu cho Ban 

Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 28/01/2022 về nhiệm vụ 

công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, báo cáo xin ý kiến 

chỉ đạo của UBND huyện về kế hoạch công tác THADS năm 2022. Đã phối hợp 

với Viện kiểm sát nhân dân huyện thống nhất ban hành Nghị quyết phối hợp hai 

ngành; tiếp tục phối hợp với Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện trong việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành; thường xuyên phối hợp 

có hiệu quá với các cơ quan của huyện và chính quyền cơ sở trong quá trình tổ 

chức THADS. 
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6. Tình hình, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 

Năm 2022, thực hiện ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện, Chi cục 

THADS huyện tiến hành rà soát và báo cáo Ban Chỉ đạo THADS huyện 04 vụ việc 

thuộc diện phải cưỡng chế. Ban Chỉ đạo THADS huyện đã tổ chức họp, chỉ đạo 

phối hợp cưỡng chế đối với 02 vụ việc, gồm: vụ cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp 

đối với người phải thi hành án là Công ty cổ phần Đại Cường và thực hiện cưỡng 

chế bước 2 vụ ông Nguyễn Trọng Luỹ ở xã Quang Minh. Đến nay, hai vụ việc này 

đã được giải quyết xong dứt điểm. 

Ngoài ra, năm 2022, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện được duy trì 

thường xuyên thông qua hoạt động của đồng chí Trưởng ban, của cơ quan Thường 

trực và các ngành liên quan như: VKSND huyện, TAND huyện, Công an huyện, 

phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và hạ tầng, Tài chính - kế hoạch...  

7. Công tác tổ chức, cán bộ 

Năm 2022, Chi cục THADS huyện Gia Lộc được giao 08 biên chế, gồm 04 

Chấp hành viên (02 CHV trung cấp, 02 CHV sơ cấp); 01 Thẩm tra viên, 01 Kế 

toán, 01 Lưu trữ viên và 01 Thủ kho, thủ quỹ. Ngoài ra, Chi cục có 02 hợp đồng 

lao động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và tạp vụ trong cơ quan. 

Trong năm, Chi cục đã đề nghị Cục THADS tỉnh cử 05 công chức đi đào tạo, 

bồi dưỡng, trong đó: 01 công chức đi học Cao cấp lý luận chính trị, 02 công chức 

tham gia lớp lãnh đạo cấp phòng và 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ thi hành án. 

Các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, người lao động được thực 

hiện đầy đủ, kịp thời, năm 2022, đơn vị đã đề nghị Cục THADS tỉnh xét nâng 

lương trước thời hạn cho 01 công chức, nâng lương thường xuyên cho 04 công 

chức, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 05 công chức. 

* Đánh giá chung 

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Chi cục THADS huyện đã 

bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện để triển khai và tổ chức thực hiện các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Do đó, công tác THADS tiếp tục thu được nhiều kết 

quả tích cực: việc xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ được thực hiện nghiêm 

túc; công tác tham mưu, phối hợp có sự chủ động, hiệu quả; công tác quản lý, chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị tiếp tục được quan tâm; kỷ luật công vụ tiếp tục 

được tăng cường; công tác tự kiểm tra ngày càng đi vào chiều sâu; kết quả thực 

hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS đều đạt và vượt Kế hoạch đề ra, đặc biệt 

một số vụ việc giá trị lớn đã được giải quyết dứt điểm trong đó có vụ Công ty cổ 

phần Đại Cường với số tiền trên 15 tỷ 350 triệu đồng, số tiền đã giải quyết xong 

tăng 13.326.972.000 đồng (345,66%) so với năm 2021, tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 

86,62% bằng 210,72% chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao, đứng thứ nhất trong 12 Chi 

cục THADS của tỉnh Hải Dương; cơ sở vật chất của đơn vị được lãnh đạo huyện 

quan tâm hỗ trợ nên đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao… 
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II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc tổ chức thi hành một số vụ việc có điều kiện còn chậm; số việc chuyển 

sang năm 2023 thi hành còn tương đối nhiều;  

- Một số sai sót về thủ tục thông báo thi hành án, xác minh thi hành án chưa 

được khắc phục triệt để. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Về chủ quan 

- Công tác đôn đốc, kiểm tra của lãnh đạo Chi cục trong việc thực hiện các 

quy trình, thủ tục tổ chức thi hành án có việc chưa được thường xuyên, quyết liệt; 

- Một số Chấp hành viên, công chức chưa phát huy cao tinh thần trách nhiệm 

trong thực thi nhiệm vụ; chưa có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu để thi hành các 

vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc kéo dài nhiều năm nay. 

2.2. Về khách quan 

- Những tháng đầu năm 2022, mặc dù việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đã chuyển sang trạng thái linh hoạt, hiệu quả nhưng do 

đặc thù của hoạt động thi hành án dân sự là phải trực tiếp làm việc với đương sự, 

người có liên quan nên hoạt động đôn đốc, xác minh án tại cơ sở cũng bị ảnh 

hưởng, trong khi đó số việc thụ lý mới năm 2022 tăng khá cao (tăng 46 việc 13,1% 

so với năm 2021); 

- Quy định về điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án còn bất cập nhất 

là quy định về việc người phải thi hành án phải thi hành được 1/50 khoản thi hành, 

trong khi đó người phải thi hành án đã được xác minh phân loại là không có bất kỳ 

tài sản, thu nhập nào để thi hành án nên nhiều vụ việc không thể lập hồ sơ đề nghị 

Tòa án xét miễn giảm.  

Năm 2022, Chi cục đã rà soát, trong 213 việc chưa có điều kiện thi hành, có 

45 trường hợp thuộc diện xem xét miễn giảm nhưng chỉ lập hồ sơ đề nghị Toà án 

nhân dân huyện xét miễn giảm được 19 trường hợp, còn lại 26 trường hợp thiếu 

điều kiện “thi hành được một phần”. 

- Luật THADS hiện hành đã bỏ quy định về trả đơn yêu cầu thi hành án nên 

nhiều vụ việc người phải thi hành án không có điều kiện thi hành nhưng cơ quan 

THADS vễ phải theo dõi, đây là một trong những nguyên nhân số việc chuyển kỳ 

sau chưa giảm; 

- Chưa có chế tài thực sự nghiêm khắc đối với các hành vi không chấp hành 

giấy triệu tập, giấy báo của cơ quan THADS, hiện nay hầu hết người phải thi hành 

án không nhận giấy báo, giấy triệu tập, hoặc có nhận nhưng không đến làm việc; 

- Ngoài ra, trên địa bàn huyện Gia Lộc còn nhiều vụ việc người phải thi hành 

án là những đối tượng nghiện ma túy, cờ bạc hoặc đang chấp hành hình phạt tù 

không có tài sản để thi hành án, nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian để xét miễn, 

giảm thi hành án. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà 

nước, của Ngành dọc cấp trên, của Huyện ủy, HĐND&UBND huyện, nhất là các 

văn bản liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính, công tác 

nội chính, phòng, chống tham nhũng...; 

2. Bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Quyết định giao 

chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục và Cục THADS tỉnh Hải Dương để xây dựng Kế 

hoạch công tác và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cho từng Chấp hành viên, 

công chức trong cơ quan; 

3. Tập trung đôn đốc, giải quyết án, nhất là các vụ việc có giá trị lớn; phối 

hợp thực hiện tốt việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, quyết tâm hoàn thành 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ngành dọc cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương 

giao; làm giảm đáng kể số lượng việc chuyển sang năm 2024; 

4. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, 

chú trọng việc tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Thực hiện tốt công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động THADS; 

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề nghị cấp trên quan 

tâm đầu tư kinh phí cải thiện điều kiện làm việc của công chức, người lao động; 

6. Thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ngành dọc và địa phương phát 

động, tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 77 

năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19/7/1946 - 19/7/2023. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Huyện ủy, HĐND và UBND huyện quan tâm tạo lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác THADS, theo dõi THA hành chính trên địa bàn; tiếp tục quan tâm điều 

kiện hỗ trợ kinh phí trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cải thiện điều kiện 

làm việc cho cơ quan THADS huyện; 

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường 

giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 

THADS, theo dõi thi hành án hành chính;  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 

năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, Chi cục THADS huyện 

báo cáo trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cục THADS tỉnh; 

- Phó CT Đoàn Đình Chiến; 

- Thường trực Huyện ủy;              (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lưu VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Thắng 
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