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VĂN PHÒNG
*
Số 241-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 28 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
về kết quả công tác 9 tháng năm 2017
-----Ngày 24/7/2017, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự có đại diện Thường
trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng
UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh
Bình Thuận, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo
Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2017, ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
đã kết luận, chỉ đạo:
I. Về kết quả công tác 9 tháng năm 2017
- Tập thể Chi ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục có
nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết
quả thi hành về tiền đạt 18,39%; về việc đạt 62,06%, tăng 5,97% so với cùng kỳ;
công tác kiểm tra, đôn đốc được chú ý và tăng cường hơn; thực hiện tốt việc tiếp
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng; triển khai công tác
cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả bước đầu.
- Lãnh đạo Cục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, gắn với bố trí, điều
chuyển, sắp xếp một bước đội ngũ cán bộ trong ngành. Phần lớn cán bộ, công
chức của ngành có chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và
phấn đấu rèn luyện; không phát sinh đơn, thư liên quan đến nội bộ hoặc cán bộ,
công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật.
- Nhiều cấp ủy, chính quyền cấp huyện và các ngành liên quan đã quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành thi hành án dân sự
hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục; nổi lên là:
- Kết quả thi hành án dân sự đạt thấp so với chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ
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tiêu về tiền (còn thiếu 13,6%); trong đó nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực tín
dụng, ngân hàng chiếm giá trị lớn nhưng chậm được thi hành, kết quả đạt rất
thấp. Đáng chú ý, còn nhiều sai sót, khuyết điểm trong thi hành bản án vụ Thanh
Nguyên; yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự
thành phố Phan Thiết phải tiến hành kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm,
nếu sai phạm đến mức phải xử lý thì phải xử lý kỷ luật.
- Việc rút những vụ án khó khăn, phức tạp về Cục để thi hành tuy có nhiều
cố gắng thực hiện nhưng kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.
- Một số chức danh quản lý ở Cục và lãnh đạo một số Chi cục chưa được bổ
sung kịp thời. Tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, bản lĩnh công tác
của đội ngũ chấp hành viên chuyển biến chưa đều; một số chấp hành viên trách
nhiệm không cao, không tích cực thực hiện nhiệm vụ, ngại đụng chạm.
- Mối quan hệ giữa Cục, các Chi cục với các ngành có liên quan trên một số
mặt chưa chủ động, thiếu đồng bộ, còn yếu.
- Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các Chi cục còn nhiều thiếu
thốn, kho vật chứng nhiều nơi còn tạm bợ. Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Hàm Tân vẫn chưa được Bộ Tư pháp có chủ trương đầu tư xây dựng trụ
sở làm việc.
* Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu là:
- Vai trò người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đúng
mức, trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động sáng tạo, chưa quyết liệt trong chỉ
đạo, điều hành.
- Chất lượng đội ngũ chấp hành viên và một bộ phận công chức chưa đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao (cả về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên
môn, kinh nghiệm công tác); việc bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm còn
hạn chế.
- Công tác chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc của lãnh đạo Cục và các
Chi cục tuy có tiến bộ, nhưng vẫn chưa thật sự sâu sát, chưa chủ động xử lý hoặc
phối hợp, tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc, nhất là những trường
hợp liên quan đến đất đai, tín dụng, ngân hàng.
II. Nhiệm vụ cần tập trung từ nay đến cuối năm 2017
Yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh bám chắc các nội dung Thường trực
Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo(1) trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời
1
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tập trung thực hiện tốt các giải pháp nêu tại Báo cáo số 478/BC-CTHADS và
Báo cáo số 479/BC-CTHADS ngày 07/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự
tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Sau cuộc họp này, Cục và các Chi cục tiến hành ngay việc rà soát, phân
loại án của từng cấp, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện, giao nhiệm
vụ cho từng tổ chức, từng chấp hành viên và phải kiểm tra, đánh giá hàng tuần.
Lưu ý, cần tập trung những vụ án nhỏ nhưng dễ thi hành và những vụ án có giá
trị lớn nhưng có khả năng thực hiện để nâng cao tỉ lệ thi hành án toàn tỉnh.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận và sở, ngành liên quan tổ chức cuộc đối thoại với các
ngân hàng liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành
án dân sự; hoàn thành trước ngày 10/8/2017.
Lãnh đạo Cục phải phát động phong trào thi đua nước rút trong toàn ngành
(2 tháng còn lại năm 2017) nhằm phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được
giao năm 2017; lưu ý thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng để động
viên phong trào.
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng:
2.1- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám
sát của lãnh đạo cấp trên đối với cấp dưới và các chấp hành viên để kịp thời phát
hiện, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ
thi hành án; theo đó:
- Lãnh đạo Cục phải tập trung chỉ đạo, đôn đốc những huyện còn nhiều án
tồn đọng; mặt khác, rà soát chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các vụ án của
chấp hành viên tại Cục. Riêng đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm
Thuận Bắc (đang gặp nhiều khó khăn và kết quả thực hiện đạt thấp nhất), Cục
phân công 01 lãnh đạo Cục phụ trách, nửa tháng 01 lần trực tiếp làm việc với
Chi cục để nắm tình hình và chỉ đạo (mời chủ tịch UBND huyện và các phòng,
ban liên quan của huyện cùng dự), hỗ trợ Chi cục hoàn thành đạt mức cao nhất
trong 2 tháng còn lại của năm 2017.
- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ phân công lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục
phụ trách địa bàn, phụ trách chấp hành viên.
- Hàng tháng, Cục trưởng phải tổ chức giao ban với các Chi cục để kiểm
điểm, đánh giá tình hình và bàn nhiệm vụ thời gian tới (mời các đơn vị liên quan
cùng dự). Trước mắt, đầu tháng 9/2017, tổ chức hội nghị giao ban nói trên, mời
UBND, ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh.
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Thường trực Tỉnh ủy tham dự.
2.2- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp tục thực hiện tốt cải
cách thủ tục hành chính trong toàn ngành.
3. Có kế hoạch tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trao dồi kỹ
năng chuyên môn cho đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký bằng cách
làm phù hợp để nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng tổ chức thực hiện
nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành để bố trí,
sắp xếp cho phù hợp; thực hiện tốt rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017 2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025.
4. Từ Cục đến các Chi cục thật sự chủ động báo cáo, tham mưu, tranh thủ
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chủ động quan hệ, phối hợp tốt
với các ngành liên quan để tranh thủ sự đồng tình, hỗ trợ, giúp đỡ, nhất là tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục
sự thụ động như vừa qua.
5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các thủ tục, quy định liên
quan đến công tác thi hành án dân sự trên thực tế còn khó khăn, vướng mắc, từ
đó chỉ đạo, hướng dẫn phòng Tài nguyên, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất các huyện, thị xã, thành phố thống nhất cách hiểu để thực hiện đúng quy
định của pháp luật, tạo điều kiện cho ngành thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ.
6. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với
Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tốt cuộc đối thoại như nói trên (đầu tháng
8/2017). Lưu ý hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giữa ngành
thi hành án dân sự với các tổ chức tín dụng, ngân hàng mà các đại biểu đã phát
biểu tại cuộc họp.
7. Cấp ủy và lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục phải tập
trung triển khai thật tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch
vững mạnh, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường
sinh hoạt nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện của cán bộ,
đảng viên; thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, kịp thời xử lý nghiêm túc
các trường hợp sai phạm.
8. Yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy (nhất là Hàm Thuận
Bắc, Phú Quý, Phan Thiết: đây là 3 địa phương có kết quả thi hành án dân sự 9
tháng đạt thấp nhất) tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác
thi hành án dân sự trên địa bàn; hàng tháng phải nghe báo cáo để chỉ đạo tháo gỡ
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khó khăn, vướng mắc kịp thời, tạo điều kiện để cơ quan thi hành án hoàn thành
nhiệm vụ.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để
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;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an, Kiểm sát, Tòa án tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh BT;
- Các huyện, thị, thành ủy và UBND huyện,
thị xã, thành phố;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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