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Số 444 -TB/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phan Thiết, ngày 17 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ (KHÓA XII)
tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44- CT/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thi hành án dân sự”

-----
 

Ngày 10/10/2014, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy chủ trì  Hội nghị trực tuyến sơ kết  5  năm thực hiện Chỉ  thị  số 44- 
CT/TU, ngày 12/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự”. Sau khi nghe báo cáo và ý 
kiến thảo luận tại hội nghị; đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã kết 
luận, chỉ đạo: 

I- VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG 5 NĂM QUA

1. Ưu điểm

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 44- CT/TU, ngày 12/10/2009 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác thi hành án dân sự”; các cấp ủy, tổ chức đảng và các ngành có nhiều cố gắng 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những 
kết quả quan trọng. Nổi bật là: 

- Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác thi hành 
án dân sự có sự chuyển biến tốt hơn; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 
công chức thi hành án dân sự được nâng lên. 

- Tổ chức, bộ máy và cán bộ thi hành án các cấp tiếp tục được củng cố, 
kiện toàn; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức thi hành án dân sự 
được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của một số cơ 
quan chức năng được tăng cường; hiệu quả giám sát của HĐND các cấp tiếp tục 
được nâng lên, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ việc khó khăn, 
phức tạp, kéo dài. 

- Công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự ngày càng chặt chẽ 
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và đồng bộ hơn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tiếp tục được đầu tư, 
trang bị. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện 
đúng theo quy định của pháp luật.

- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn; song, đội ngũ cán bộ, công chức thi 
hành án dân sự từ tỉnh đến huyện có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao; kết quả thi hành về việc, về tiền năm sau cao hơn năm trước, góp 
phần quan trọng vào công tác cải cách tư pháp ở địa phương trong thời gian qua.

2. Hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm

- Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác thi 
hành án dân sự chưa được coi trọng và quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

- Đội ngũ chấp hành viên và cán bộ thi hành án, nhất là các huyện còn 
thiếu nhưng chậm được bổ sung, trong khi đó yêu cầu và áp lực công việc ngày 
càng tăng. Công tác đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng về công tác quản lý 
nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, về kỹ năng xử lý tình huống còn ít. 
Số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành ở một số địa phương còn cao, số tiền 
có điều kiện thi hành lớn nhưng chưa thu hồi được còn nhiều. Đáng lưu ý là, từ 
năm 2012 đến nay công tác thi hành án đạt kết quả thấp, không đạt chỉ tiêu của 
ngành đề ra. 

- Vai trò tham mưu của cơ quan thi hành án một số địa phương còn hạn 
chế; việc tổ chức xác minh, cưỡng chế thi hành chưa thực sự chủ động, một số 
vụ việc thực hiện thiếu chặt chẽ.

- Cơ sở vật chất còn khó khăn, nhất là kho vật chứng chưa được xây dựng 
ở nhiều địa phương, trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp.

3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

3.1- Nguyên nhân khách quan

- Tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thị trường bất động 
sản tiếp tục trầm lắng, dẫn đến nhiều tài sản kê biên để thi hành án không bán 
được.

- Số lượng án và tiền thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ qua các năm. 
Không ít vụ việc do quy định của pháp luật liên quan đến việc cưỡng chế thi 
hành án; tài sản kê biên, tổ chức bán đấu giá nhiều lần có giá trị lớn nhưng 
không có người mua; có nhiều vụ phức tạp đương sự khiếu nại gay gắt cần phải 
có sự phối hợp nhiều ngành để giải quyết khiếu nại nên bị kéo dài.
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- Người phải thi hành án không có tài sản hoặc không xác định được nơi 
cư trú của đương sự; đặc biệt là những trường hợp người phải thi hành án đang 
chấp hành án phạt tù, không có tài sản.

- Một số bất cập trong quy định của pháp luật có liên quan đến công tác 
thi hành án (chuyển nhượng đất đai, tài sản, công chứng, đấu giá tài sản...) chưa 
được sửa đổi, bổ sung kịp thời; một số quy định về trình tự, thủ tục thi hành án 
mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án...

- Chế độ chính sách cho cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân 
sự chưa tạo được lực hút và khuyến khích để lực lượng này an tâm, phát huy 
hoạt động.

- Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao; nhiều 
trường hợp người phải thi hành án chây ỳ, tẩu tán tài sản, khiếu nại vượt cấp 
nhằm mục đích kéo dài thời gian thi hành án.

3.2- Nguyên nhân chủ quan

-  Một  bộ phận chấp hành viên năng lực chưa đáp ứng yêu cầu,  trách 
nhiệm kém, quyết tâm không cao. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý thi hành án dân sự 
từ tỉnh xuống huyện chậm được củng cố, kiện toàn; trong khi đó, công tác lãnh 
đạo, quản lý điều hành còn có việc thiếu kiên quyết, thiếu kiểm tra.

- Việc thực hiện quy trình, thủ tục về thi hành án dân sự có trường chưa 
chặt chẽ, còn sơ hở dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo.

 - Một số địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để 
giải quyết vụ án tồn đọng, chưa tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính 
quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự.

II- VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Yêu cầu chung đặt ra là: Bằng mọi biện pháp tích cực nhất, ngành thi 
hành án dân sự tỉnh quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án về số 
việc và số tiền do Tổng cục Thi hành án dân sự đề ra.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 
luật về thi hành án dân sự đến các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh nhằm 
nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm pháp luật về thi hành án dân sự.

2.2- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan thi 
hành án dân sự các cấp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được 
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giao. Phấn đấu đến cuối năm 2015, thành lập chi bộ đảng ở Chi cục Thi hành án 
dân sự các huyện Hàm Tân, La Gi và huyện Phú Quý, nâng tổng số tổ chức đảng 
ở cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện đạt 100%.

2.3- Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý thi hành án dân 
sự từ tỉnh xuống huyện (đủ về biên chế, đảm bảo về chất lượng, nhất là đội ngũ 
chấp hành viên); nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng lòng tự trọng của mỗi 
cán bộ, đảng viên và công chức ngành thi hành án, không để xảy ra tình trạng vi 
phạm như thời gian qua.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương đề xuất 
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý kiến với Bộ Tư 
pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự sớm bổ sung, kiện toàn cán bộ lãnh đạo Cục 
Thi hành án tỉnh để đủ sức lãnh đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu thi hành 
án dân sự trong thời gian đến.

2.4- Tăng cường đúng mức công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với 
công tác thi hành án dân sự; chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ 
quan thi hành án dân sự các cấp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc cũng như uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc, góp phần đẩy nhanh 
tiến độ, phấn đấu đạt chỉ tiêu hàng năm mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao 
cho.

2.5- Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động 
của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng 
bộ hơn nữa giữa cơ quan thi hành án dân sự với các ngành, các cấp nhằm giúp 
Chủ tịch UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thi hành đối với các 
vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 
địa phương.

2.6- Kiểm sát chặt chẽ các quyết định về thi hành án dân sự, tăng cường 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự.

2.7- Tăng cường giám sát hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các bản án 
có điều kiện thi hành, cũng như việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp 
của chấp hành viên và việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác thi hành án 
dân sự.

2.8- Chú trọng đúng mức công tác đạo tạo, bồi dưỡng về chuyên môn 
nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đặc biệt là kỹ năng xử lý tình 
huống cho đội ngũ chấp hành viên. Định kỳ sơ kết, đánh giá công tác thi đua 
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trong ngành, kịp thời phát hiện và nhân rộng những mô hình, gương điển hình 
trong công tác thi hành án dân sự.

2.9- Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây kho vật chứng (kho tạm) và 
các trang thiết bị phục vụ công tác, tạo điều kiện thuận lợi để ngành thi hành án 
dân sự hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, 
đảng ủy trực thuộc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan triển 
khai thực hiện./.

Nơi nhận:   
- Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp (để biết);
- Tổng cục Thi hành án dân sự (để biết);
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
  chính trị - xã hội tỉnh;
- Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các huyện, thị, thành uỷ;
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.         

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký, đóng dấu)

Lê Tấn Lai
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