TỈNH UỶ BÌNH THUẬN
*
Số 114-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 18 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thi hành án dân sự
------Để chuẩn bị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày
12/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng
kế hoạch cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả đạt được, cũng như
những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài
học kinh nghiệm 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. Từ đó, kiến nghị, đề xuất những chủ trương,
biện pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
trong thời gian tới.
2. Việc sơ kết cần tiến hành nghiêm túc, đề cao đúng mức vai trò và trách
nhiệm lãnh đạo của các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện công tác thi hành án dân sự ở
địa phương, đơn vị mình thời gian qua.
II- NỘI DUNG SƠ KẾT (có đề cương kèm theo)
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng báo cáo sơ
kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 12/10/2009 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi
hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
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Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức
Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục
Thi hành án dân sự tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ theo chức
năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ xây dựng báo cáo sơ kết việc triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.
Báo cáo sơ kết của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh
và các địa phương, đơn vị gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tỉnh
uỷ) trước ngày 30/7/2014.
3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết vào giữa tháng 9/2014
với hình thức phù hợp.
4. Giao Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự
tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị
sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đúng thời
gian quy định./.
Nơi nhận:
- 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;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các huyện, thị, thành uỷ;
- Các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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ĐỀ CƯƠNG
báo cáo sơ kết 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
(Kèm theo Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 18/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy)
----* Mốc thời gian: Tính từ ngày 01/10/2009 đến ngày 30/6/2014
I- Kết quả đạt được
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền
các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy
- Việc tổ chức quán triệt và xây dựng văn bản chỉ đạo để triển khai thực
hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật thi hành án dân
sự, các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành án dân sự.
- Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như trong đội ngũ
chấp hành viên, cán bộ thi hành án so với trước khi có Chỉ thị số 44 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ; tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chấp hành viên
và cán bộ, công chức thi hành án đối với công việc được giao so với trước.
2. Tổ chức, bộ máy cán bộ và cơ sở vật chất cơ quan thi hành án dân sự
các cấp (so với trước khi có Chỉ thị 44-CT/TU)
- Về tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và
huyện, nhất là cán bộ quản lãnh đạo, đội ngũ chấp hành viên. Việc củng cố, kiện
toàn tổ chức đảng, đoàn thể của cơ quan thi hành án.
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động,
bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.
- Tổng số cán bộ, công chức toàn ngành so với biên chế được giao, trong
đó, số lượng chấp hành viên hiện có so với yêu cầu nhiệm vụ. Trình độ chuyên
môn nghiệp vụ và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức ngành.
- Việc giao nhiệm vụ cho tập thể và cá nhân theo Chỉ thị số 27-CT/TU của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện như thế nào? Có đánh giá mức độ hoàn
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thành nhiệm vụ hàng tháng không? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì xử lý
như thế nào?
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc.
3. Kết quả công tác thi hành án dân sự
- Kết quả thi hành án dân sự trong 5 năm qua (trong đó, nêu cụ thể kết quả
thực hiện hàng năm của từng huyện, thị xã, thành phố và Cục Thi hành án dân
sự tỉnh).
- Số vụ việc phải cưỡng chế thi hành.
- Số vụ việc thi hành phức tạp còn tồn đọng,
- Công tác xét miễn, giảm thi hành án.
4. Kết quả kiểm tra, kiểm sát và phối hợp của các cơ quan có liên quan
trong công tác thi hành án dân sự. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên
quan đến thi hành án dân sự.
- Công tác chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ, chính quyền địa phương; nêu rõ
kiểm tra chuyên đề hay lồng ghép với các nội dung khác, số đợt kiểm tra.
- Số vụ việc tồn đọng, phức tạp mà cơ quan thi hành án phải đưa ra Ban
chỉ đạo thi hành án, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, Thường trực cấp uỷ hoặc Ban
Thường vụ cấp uỷ cho ý kiến.
- Kết quả kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đối với công tác
thi hành án dân sự.
- Công tác phối hợp của các cơ quan liên quan, của Uỷ ban Mặt trận và
đoàn thể các cấp trong thi hành án dân sự.
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác
thi hành án dân sự. Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi
hành án tỉnh, huyện; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo có bao nhiêu đơn khiếu nại
đúng, số đơn tố cáo đúng…; việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm (nếu có).
- Số vụ việc phức tạp, tồn đọng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm dẫn
đến khiếu kiện kéo dài; trong đó, số vụ khó khăn, vướng mắc do án tuyên không
rõ, không thi hành được.
- Công tác kiểm tra của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cũng như việc
hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.
Công tác tự kiểm tra tại các đơn vị.
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5. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác thi
hành án dân sự
6. Hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp
- Việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, cũng
như xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo, số vụ việc tồn đọng, phức tạp mà
Ban chỉ đạo đưa ra thảo luận, cho ý kiến.
II- Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
III- Đánh giá chung
IV- Những khó khăn, vướng mắc
V- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
----

