
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

  THỊ XÃ VĨNH CHÂU 
 

Số:             /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

       Vĩnh Châu, ngày        tháng        năm 2022 

    

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành dân sự năm 2022 

phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu về tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm) Hội 

đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu 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 năm 2022 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 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 Vĩnh Châu. Ngay từ đầu năm 

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch công 

tác thi hành án dân sự, 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, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ 

đạo Thi hành án dân sự thị xã kiện toàn, tổ chức Ban Chi đạo Thi hành án dân 

sự; tham mưu xin ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc trọng điểm kéo dài... 

II. Kết quả công tác thi hành án dân sự (từ ngày 01 tháng 10 năm 

2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022) 

1. Kết quả thi hành án vụ việc 

Tổng số đã thụ lý: 1.986 việc, (trong đó: Số cũ chuyển sang 573 (đã 

chuyển vào sổ theo dõi riêng 167 việc); số thụ lý mới 1.413 việc. 

- Số việc đã ủy thác: 03 việc. 

- Số việc phải thi hành: 1.983 việc (tăng 511 việc tăng 34,71% so với 

cùng kỳ), trong đó. 

+ Số có điều kiện thi hành: 1.559 việc (chiếm tỷ lệ 78,62% so với số việc 

phải thi hành). 
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+ Số chưa có điều kiện thi hành: 424 việc (chiếm tỷ lệ 21,38% so với số 

việc phải thi hành). 

- Số đã giải quyết xong: 1.282 việc (bao gồm thi hành xong 1.266 việc; 

đình chỉ thi hành án 16 việc) đạt tỷ lệ 82,23% (so với chỉ tiêu được giao vượt 

0,73%). 

- Số chuyển kỳ sau: 701 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành 

nhưng chưa thi hành xong là 277 việc. So với số việc có điều kiện năm 2021 (366 

việc) giảm 89 việc (giảm 24,32%). 

2. Kết quả thi hành án về tiền 

Tổng số đã thụ lý: 164.506.364.000 đồng, (trong đó, số cũ chuyển sang 

82.837.230.000 đồng (đã chuyển vào sổ theo dõi riêng 4.872.349.000 đồng); số 

thụ lý mới 81.669.134.000 đồng). 

- Số ủy thác thi hành án: 4.860.232.000 đồng. 

- Số tiền phải thi hành: 159.646.132.000 đồng (tăng 58.486.024.000 đồng 

tăng 57.82% so với cùng kỳ). 

+ Số có điều kiện thi hành: 77.167.170.000 đồng (chiếm 48,34% so với số 

tiền phải thi hành). 

+ Số chưa có điều kiện thi hành: 82.478.962.000 đồng (chiếm 51,66% so 

với số tiền phải thi hành). 

- Số đã giải quyết xong: 35.521.101.000 đồng (bao gồm thi hành xong 

31.934.228.000 đồng; đình chỉ thi hành án 3.586.873.000 đồng) đạt tỷ lệ 46,03% 

(so với chỉ tiêu được giao vượt 5,43%) 

- Số chuyển kỳ sau: 124.125.032.000 đồng, trong đó số việc có điều kiện 

thi hành nhưng chưa thi hành xong là 41.646.070.000 đồng. So với số tiền có 

điều kiện năm 2021 (49.253.495.000 đồng) giảm 7.607.425.000 đồng (giảm 

15,45%). 

III. Nhận xét chung 

1. Ưu điểm 

Trong năm 2022, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 cùng với sự biến 

động của nền kinh tế tại địa phương đã tạo ra không ít khó khăn cho công tác thi 

hành án dân sự. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy; Ủy 

ban nhân dân tỉnh 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 
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a. Khó khăn, vướng mắc 

Tài sản thế chấp đặc biệt là quyền sử dụng đất trên thực tế không đúng với 

giấy tờ, không xác định được vị trí đất trên thực tế, không xác định được tài sản 

của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, do lấn chiếm,…dẫn đến 

không thể tổ chức kê biên, cưỡng chế.  

Việc thực hiện quy định về kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của cá 

nhân chưa nghiêm, dẫn đến công tác xác minh, nắm bắt thông tin về tài sản, thu 

nhập người phải thi hành án còn gặp khó khăn. 

Tài sản kê biên, bán đấu giá, đã giảm giá từ lần thứ 03 trở lên vẫn không 

có người đăng ký mua (hiện nay còn 09 việc với số tiền hơn 10 tỷ đồng) do dó 

làm kéo dài thời gian tổ chức thi hành án. 

b. Nguyên nhân 

- Về chủ quan: 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: Tài sản thế chấp đặc biệt là quyền sử dụng đất không 

xác định được vị trí đất trên thực tế, cấp sai thửa đất nên quá trình phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn xử lý dẫn đến kéo dài thời gian tổ chức thi hành án. 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 năm 2023 

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. 

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 việc phối hợp tổ 

chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; 

giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

- Chi cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế 

phối hợp liên ngành, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành 

án dân sự. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về xác minh 

điều kiện thi hành án, bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án 
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có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Thực hiện nghiêm túc việc 

xác minh định kỳ đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tập trung giải quyết dứt 

điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, đồng thời hạn chế phát sinh những vụ việc 

mới. 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 năm 2022 và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 phục vụ kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm) 

Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 
Nơi nhận:                       
- TT.TU; 

- TT.HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Thành viên UBND thị xã; 

- Các cơ quan, ban ngành thị xã; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VPHĐND-UBND thị xã. 

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 
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