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BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành dân sự 6 tháng đầu năm 2022 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân 

thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu báo cáo kết quả công tác thi hành án dân 

sự 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ 

thể như sau: 

I. Tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự  

Tiếp tục triển khai thống nhất và có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, các văn bản chỉ đạo có liên quan của 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị 

xã. Ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã đã xây dựng kế hoạch 

hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án và triển khai Kế hoạch công tác thi hành 

án dân sự năm 2022; thường xuyên kiểm tra đôn đốc Chi cục Thi hành án dân sự 

thị xã bám sát kế hoạch tích cực giải quyết những vụ án đã có hiệu lực pháp luật, 

nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các bản án, quyết định của Tòa án được thực thi 

một cách nghiêm minh đúng pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. 

Nhằm đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp giữa các ngành 

trong công tác thi hành án dân sự và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian 

tới, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự kịp thời tham 

mưu kiện toàn, tổ chức Ban Chi đạo Thi hành án dân sự thị xã; đồng thời tham 

mưu xin ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài... 

II. Kết quả công tác thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 

30/3/2022) 

1. Kết quả thi hành án về việc 

Tổng số đã thụ lý: 1.199 việc, (trong đó: số cũ chuyển sang 604 (đã trừ số 

chưa điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng 137 việc); số thụ lý mới 595 việc). 

- Số việc ủy thi hành án: 00 việc. 

- Số việc phải thi hành: 1.199 việc, trong đó. 

+ Số có điều kiện thi hành: 960 việc. 

+ Số chưa có điều kiện thi hành: 234 việc. 
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+ Số việc hoãn thi hành án: 05 việc. 

- Số đã giải quyết xong: 438 việc, tăng 118 việc (tăng 36,78%) so với cùng 

kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 45,63% (tăng 1,49%) so với cùng kỳ năm 2021.  

- Số chuyển kỳ sau: 761 việc, tăng 146 việc (tăng 23,74% so với cùng kỳ 

năm 2021), trong đó số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong là 

519 việc. 

2. Kết quả thi hành án về tiền 

Tổng số đã thụ lý: 108.454.102.000 đồng, (trong đó, số cũ chuyển sang 

83.711.314.000 đồng (đã trừ số chưa điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng 

3.909.766.000 đồng); số thụ lý mới 24.742.788.000 đồng). 

- Số tiền ủy thác thi hành án: 00 đồng. 

- Số tiền phải thi hành:  108.454.102.000 đồng. 

+ Số có điều kiện thi hành:  74.432.161.000 đồng. 

+ Số chưa có điều kiện thi hành: 33.446.271.000 đồng. 

+ Số việc hoãn thi hành, khác:  575.670.000 đồng. 

- Số đã giải quyết xong: 10.947.777.000 đồng, tăng 736.563.000 đồng (Tăng 

9,74%) so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỉ lệ 14,71% (tăng 2,71%) so với cùng kỳ 

năm 2021. 

- Số chuyển kỳ sau: 97.506.325.000 đồng, tăng 8.177.631.000 đồng, (tăng 

9,15% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó số việc có điều kiện thi hành nhưng 

chưa thi hành xong là 63.448.277.000 đồng. 

III. Nhận xét chung 

1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy; Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Thường trực Thị ủy và hỗ trợ kịp thời về nghiệp vụ của Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Sóc Trăng, sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Thi 

hành án cùng với các ngành chức năng, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong thi hành 

án dân sự tiếp tục được tăng cường. Ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công 

chức từng bước được nâng lên. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có đổi mới, 

quyết liệt hơn. 

2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

a) Khó khăn, vướng mắc 

Khó khăn trong việc tổ chức thi hành Bản án tiền, tài sản nộp ngân sách 

Nhà nước do một số vụ người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù số 

tiền phải thi hành án nhỏ nhưng tài sản lớn nên không thể kê biên; một số vụ việc 

đương sự không có tài sản hoặc đương sự bỏ địa phương đi không rõ địa chỉ còn 

tồn đọng nhiều. 



 

 

 

3 

Một số vụ việc đương sự có điều kiện thi hành án nhưng tài sản cấp cho hộ 

gia đình mà các thành viên trong gia đình bỏ địa phương đi không rõ địa chỉ. Do 

đó, rất khó khăn trong việc phân chia, xử lý tài sản hộ gia đình để đảm bảo việc thi 

hành án. 

Một số vụ việc người phải thi hành án phải thi hành số tiền tương đối lớn 

nên để có cơ sở kê biên, xử lý tài sản thì Chi cục Thi hành án dân sự có công văn 

đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về tài sản của 

người phải thi hành nhưng theo quy định Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 

19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường việc quản lý hồ 

sơ địa chính, thông tin địa chính được tham chiếu từ số thửa đất và tờ bản đồ nơi 

có đất. Vì vậy, việc Chi cục Thi hành án dân sự yêu cầu tra cứu thông tin tài sản từ 

họ tên và địa chỉ của người phải thi hành án là chưa đầy đủ cần cung cấp thêm. Do 

đó, Chi cục Thi hành án dân sự không biết được thông tin về tài sản của người phải 

thi hành án để tiến hành cưỡng chế theo quy định. 

Việc kê biên bán đấu giá tài sản nhiều lần không có người mua, nhiều vụ 

việc có giá trị lớn nên cũng phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả thi hành án của 

địa phương.  

Năm 2022 lượng án thụ lý ngày càng tăng so với cùng kỳ, trong khi đó Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã thiếu 01 biên chế. Do đó, một số công chức còn lại 

phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc nên dẫn đến tiến độ xử lý công việc 

không kịp thời. 

b) Nguyên nhân 

- Về chủ quan 

Do tình hình kinh tế thị trường của thị xã Vĩnh Châu người dân sống chủ 

yếu là nuôi tôm và trồng hành tím, chi phí đầu tư cao nhưng giá cả bấp bênh dẫn 

đến thua lỗ. Do đó, một phần nào ảnh hưởng đến việc thi hành án.        

Lượng án thụ lý mới ngày càng tăng, án cũ năm trước chuyển sang đang 

trong kế hoạch, phương án giải quyết, Chấp hành viên từng lúc phải sắp xếp thời 

gian phân bổ giải quyết giữa án cũ và án thụ lý mới, do đó, từng lúc chưa đáp ứng 

kịp thời nhiệm vụ được phân công. 

- Về khách quan: 

Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao, còn có thái 

độ xem thường pháp luật, không tự nguyện, cố tình trì hoãn, tẩu tán tài sản, trốn 

tránh việc thi hành án, khiếu nại, tố cáo sai sự thật. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 

1. Mục tiêu  

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thi hành án dân sự, 

đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã xây dựng kế 

hoạch cụ thể, nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.  
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2. Một số giải pháp trọng tâm 

- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự chủ động phối hợp với Chi cục Thi hành 

án dân sự và các cơ quan, ban ngành có liên quan trong công tác thi hành án. 

- Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch liên ngành, phối hợp chặt 

chẽ với các ngành chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm 

nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, nhất là trong việc thuyết phục người 

phải thi hành án tự nguyện thi hành. Phối hợp với các xã, phường thường xuyên tổ 

chức rà soát, đánh giá phân loại án, tham mưu đề xuất kịp thời với Ban Chỉ đạo Thi 

hành án dân sự thị xã nhằm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, 

vướng mắc, phức tạp kéo dài chưa giải quyết xong. Thực hiện và áp dụng đúng các 

quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành án để thi hành dứt điểm những vụ 

việc có điều kiện thi hành nhưng không tự nguyện thi hành.  

- Đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp, Chi cục Thi hành án dân sự báo 

cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để có hướng chỉ đạo kịp thời, qua đó 

góp phần hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự giải quyết có hiệu quả những vụ việc 

ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. 

- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung 

giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng, bức xúc, 

kéo dài, hạn chế phát sinh mới, chú trọng tiến độ, thời hạn, chất lượng giải quyết, 

tăng cường đối thoại, giải thích, giáo dục, thuyết phục, kết hợp với đi xác minh 

thực tế, tập hợp đầy đủ thông tin, diễn biến vụ việc, kể cả tâm tư nguyện vọng của 

đương sự, để giải quyết khiếu nại khách quan, khoa học đúng quy định của pháp 

luật hạn chế việc đương sự khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Trong quá trình thực hiện 

Ban Chỉ đạo Thi hành án và Chi cục Thi hành án dân sự thường xuyên báo cáo về 

Ủy ban nhân dân thị xã để chỉ đạo kịp thời. 

Trên đây là kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Vĩnh Châu trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII./. 

 
Nơi nhận:  

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-15T12:46:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lâm Văn Tám<lvtam@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-15T13:29:56+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Nguyễn Thanh Liêm<nguyenthanhliem@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-15T15:36:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU<vanphongubndtxvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-15T15:36:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU<vanphongubndtxvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-06-15T15:36:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU<vanphongubndtxvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




