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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1044/BC-CTHADS Quảng Nam, ngày 02 tháng 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 

2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 
  

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-HĐND ngày 26/11/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam kính báo cáo kết quả 

công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 như sau: 

I. Kết quả công tác đạt được (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019): 

1. Kết quả công tác thi hành án: 

1.1. Kết quả thi hành án dân sự: 

- Về việc, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 3.127 việc; thụ lý mới 

7.167 việc, giảm 389 việc (5%) so với năm 2018. Như vậy, tổng số thụ lý là 10.294 

việc, tăng 12 việc (0,12%) so với năm 2018. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 

7.585 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 75%), giảm 224 việc (2,8%) so với 

năm 2018 và 2.553 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 25%). Trong số có 

điều kiện, đã thi hành xong 6.269 việc, đạt tỷ lệ 82,65% (so với chỉ tiêu được Tổng 

cục THADS giao, vượt 9,65%). So với năm 2018, giảm 760 việc (11%) và giảm 

7,45% về tỷ lệ.  

Số việc chuyển kỳ sau 3.869 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa 

thi hành xong là 1.316 việc, so với số việc có điều kiện năm 2018 (780 việc) tăng 

536 việc (69%). 

- Về tiền, đến hết tháng 9/2018, số cũ chuyển sang là 1.633.257.286.000 

đồng; thụ lý mới 407.075.089.000 đồng, tăng 105.081.783.000 đồng (34,8%) so 

với năm 2018. Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 2.040 tỷ 332 triệu 375 nghìn đồng, 

tăng  45.601.857.000 đồng (2,3%) so với năm 2018. Kết quả xác minh, phân loại: 

415.434.824.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 21%), giảm 

43.119.051.000 đồng (9,4%) so với năm 2018 và 1.591.887.847.000 đồng chưa có 

điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 79%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 

202.249.211.000 đồng, đạt tỷ lệ 48,68% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 

vượt 14,68%). So với năm 2018, giảm 118.413.602.000 đồng (37%) và giảm 

21,2% về tỷ lệ. 
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Số tiền chuyển kỳ sau 1.805.073.460.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện 

nhưng chưa thi hành xong là 213.185.613.000 đồng, so với số việc có điều kiện 

năm 2018 (137.891.062.000 đồng) tăng 75.294.551.000 đồng (54,6%). 

- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số 

việc phải thi hành loại này là 370 việc, so với năm 2018 tăng 37 việc; tương ứng 

với số tiền là 1.430.087.520.000 đồng, so với năm 2018 giảm 85.941.961.000 đồng 

(chiếm 3,6% về việc và 71,24% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). 

Kết quả: đã thi hành được 82 việc, so với năm 2018 tăng 6 việc; thu được số tiền là 

74.955.788.000 đồng, so với năm 2018 giảm 154.838.803.000 đồng; đạt tỷ lệ 

22,2% về việc và 5,2% về tiền. 

1.2. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính: 

Để thực hiện có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục 

thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành Bản án, 

quyết định của Tòa án và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan đến công 

tác thi hành án hành chính, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và các đơn vị trực thuộc 

thường xuyên quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo và phân công Chấp hành viên theo dõi 

việc thi hành án hành chính; tổ chức thi hành nghiêm túc các bản án, quyết định 

của Tòa án về các vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, triển khai 

thường xuyên các văn bản chỉ đạo về thi hành án hành chính do Tổng cục THADS 

ban hành. Qua đó, công tác thi hành án hành chính tại đơn vị luôn được chú trọng, 

các bản án quyết định hành chính của Tòa án có hiệu lực pháp luật, cơ bản được thi 

hành kịp thời, nghiêm túc. Nhìn chung công tác thi hành án hành chính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức của 

cán bộ, công chức và nhân dân về công tác thi hành án hành chính ngày càng rõ 

hơn; ý thức, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

các cơ quan hành chính Nhà nước được nâng cao. 

Những kết quả đạt được: Qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị và theo dõi 

thực tế cho thấy, công tác thi hành án hành chính trong tỉnh bước đầu đã đi vào nề 

nếp. Luật Tố tụng hành chính năm 2015, đặc biệt là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 

đã và đang trở thành công cụ pháp lý để người dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của mình. Mặc dù đây là một nhiệm vụ mới và khá nhạy cảm 

song các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện theo 

đúng quy định. Qua đó đã góp phần vào việc hiện thực hóa các phán quyết của Tòa 

án về vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 

công dân có liên quan. 

Tính đến hết ngày 30/9/2019, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho 

các cơ quan THADS 49 bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo 

dõi là 22 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 27 bản án). Cơ quan 

THADS thực hiện theo dõi 30 vụ việc (trong đó, kỳ trước chuyển sang là 08 việc, 

trong kỳ báo cáo là 22 việc). Các cơ quan THADS đã ra 30 văn bản thông báo tự 

nguyện thi hành án; đăng tải công khai 15 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm 

việc với người phải thi hành án là 29 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý trách 
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nhiệm đối với 06 vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả theo dõi: thi 

hành xong 17 vụ việc, chưa thi hành xong 13 vụ việc. 

2. Công tác phối hợp trong công tác thi hành án: 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, đến nay Cục Thi hành án 

dân sự đã ký kết hầu hết các Quy chế phối hợp liên ngành, thường xuyên triển khai 

quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tới toàn thể công 

chức để nghiên cứu, thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân 

sự trên địa bàn tỉnh (Quy chế liên ngành số 230/QCLN/CTHA-CA-TAND-

VKSND ngày 25/4/2014 giữa Cục THADS tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân 

tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Quy chế số 563/QCPH/CTHA-NHNN ngày 

28/8/2014 giữa Cục THADS tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Quy chế 

số 03/QCPH/CTHADS-BHXH ngày 09/4/2013 giữa Cục THADS tỉnh và Bảo 

hiểm xã hội tỉnh; Quy chế số 81/QCLN/STP-TAND-CA-VKS-CTHADS ngày 

26/9/2012 giữa Sở Tư pháp tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh và Cục THADS tỉnh; Quy chế số 96/QCLN/CTHADS-TGAĐ 

ngày 16/2/2017 giữa Cục THADS tỉnh và Trại giam An Điềm; Quy chế số 

912/QCPH/CTHADS-STN&MT ngày 24/10/2019 giữa Cục THADS tỉnh và Sở 

Tài nguyên - Môi trường tỉnh). Công tác phối hợp được quan tâm chú trọng thường 

xuyên và triển khai thực hiện hiệu quả, thông tin kịp thời, qua đó giúp cho các cơ 

quan THADS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các vụ việc 

khó khăn, phức tạp, Lãnh đạo Cục THADS, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh, Công an nhân dân tỉnh và một số cơ quan hữu quan đã kịp thời tổ 

chức họp liên ngành, phối hợp và thống nhất phương án tổ chức thi hành án đảm 

bảo khách quan, đúng quy định; trong công tác phối hợp giải thích, đính chính Bản 

án; công tác kiểm tra, kiểm sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các đơn 

vị phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời qua đó góp phần đảm bảo các quy định 

của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Đồng thời, Cục THADS tỉnh 

Quảng Nam cũng phối hợp tốt với trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an trong 

việc thông báo, đôn đốc thi hành án, trả tiền, tài sản, hướng dẫn người phải thi 

hành án đang chấp hành hình phạt tù nhận, nộp tiền, tài sản tại Trại tạm giam; đối 

với phạm nhân thuộc diện được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thì Cục 

THADS tỉnh và các Chi cục THADS cấp huyện luôn tạo điều kiện để thu tiền, 

cung cấp biên lai, giấy xác nhận kịp thời theo yêu cầu của đương sự.  

Công tác phối hợp giữa Cục THADS với Cấp ủy, chính quyền địa phương 

tiếp tục được tăng cường, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong công tác thi hành án dân sự cũng như công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch 

nhân sự, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng… 

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

3.1. Công tác tiếp công dân: 

Năm 2019, ngành THADS tỉnh Quảng Nam thực hiện tiếp 219 lượt công dân. 

Trong đó, Cục THADS tiếp 87 lượt, Chi cục THADS cấp huyện tiếp 132 lượt. 
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Số việc tiếp nhận là 179 việc, trong đó: Khiếu nại: 54 việc, tố cáo: 0 việc, kiến 

nghị, phản ánh: 125 việc. Kết quả xử lý: Thuộc thẩm quyền 147 việc, đã giải quyết 

147 việc. 

3.2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

+ Số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thi hành án 

dân sự năm 2019: 33 đơn. 

Trong đó, thuộc thẩm quyền của Chi cục THADS là 22 đơn, đã chuyển chi 

cục giải quyết. Kết quả: Đình chỉ 08 đơn, ra quyết định giải quyết 14 đơn (Khiếu 

nại đúng một phần 01 đơn, khiếu nại sai toàn bộ 12 đơn, khiếu nại đúng toàn bộ 01 

đơn), chuyển kỳ sau giải quyết 0 đơn. 

Thuộc thẩm quyền của Cục THADS là 11 đơn, kết quả xử lý: 

- Đình chỉ: 04 đơn. 

- Ra quyết định giải quyết 07 đơn, trong đó: Chấp nhận một phần khiếu nại là 

01 đơn (Đơn của bà Trần Thị Ý - Chi cục Tam Kỳ); chấp nhận toàn bộ khiếu nại 

01 đơn (đơn của bà Phan Thị Hòa và ông Phạm Phú Cường); không chấp nhận 

toàn bộ khiếu nại là 05 đơn). 

- Số đơn chuyển kỳ sau: Không. 

+ Đơn tố cáo: Không có. 

4. Các vụ việc theo dõi thi hành án hành chính điển hình: 

* Vụ ông Nguyễn Tấn Trưng - Núi Thành: 

Ngày 23/10/2018, Chi cục THADS huyện Núi Thành nhận được Quyết định 

Buộc thi hành án hành chính số 01/QĐ-THA ngày 17/10/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện Núi Thành. Khoản thi hành: Buộc Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành 

thực hiện hành vi hành chính giao 6,7 ha (sáu phẩy bảy ha) đất rừng cho ông 

Nguyễn Tấn Trưng, sinh năm 1954, địa chỉ: Thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam sử dụng vào mục đích trồng rừng theo quy 

định của pháp luật (Theo Bản án số 03/2017/HCST ngày 28/8/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Núi Thành, Bản án phúc thẩm số 02/2018/HCPT ngày 08/8/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam). 

Thực hiện quy trình theo dõi thi hành án hành chính theo Quyết định số 

1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS. Chi cục THADS 

huyện Núi Thành đã thông báo về việc tự nguyện thi hành án số 90/TB-

CCTHADS ngày 26/10/2018 đến Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Núi Thành và 

đã làm việc, đôn đốc thi hành nội dung buộc thi hành án hành chính nói trên đối 

với UBND huyện Núi Thành vào ngày 29/10/2018. 

Sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án hành chính quy định tại Khoản 2 

Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Chi cục THADS huyện Núi Thành 

đã ban hành Công văn số 115/CCTHADS ngày 11/12/2018 gửi UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc kiến nghị chỉ đạo, đôn đốc, xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành 

chính đối với UBND huyện Núi Thành. 



5 

Ngày 10/9/2019, Chi cục THADS huyện Núi Thành đã có buổi làm việc với 

UBND huyện Núi Thành. Ngày 18/10/2019 họp Ban Chỉ đạo THADS và có Kết 

luận số 330/TB-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Núi Thành, nội dung 

nêu rõ những vấn đề cần thực hiện để thi hành Bản án hành chính nêu trên “UBND 

huyện Núi Thành đã làm việc với Trung tâm giống nông-lâm nghiệp Quảng Nam 

để tiến hành các thủ tục bàn giao diện tích đất rừng mà Trung tâm giống nông-lâm 

nghiệp Quảng Nam không có nhu cầu sử dụng để UBND huyện Núi Thành quản 

lý; UBND huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Trung tâm giống nông-lâm nghiệp Quảng 

Nam khẩn trương lập các thủ tục theo quy định để bàn giao diện tích đất rừng nêu 

trên. Sau khi nhận bàn giao diện tích đất rừng nêu trên, UBND huyện Núi Thành 

sẽ dành một phần diện tích để thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 

02/2018/HC-PT ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam”. 

Khó khăn, vướng mắc:  

Hiện nay UBND huyện Núi Thành chưa đủ điều kiện để thi hành Bản án phúc 

thẩm số 02/2018/HCPT ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vì 

trên địa bàn xã Tam Nghĩa không có quỹ đất lâm nghiệp để thực hiện việc giao 6,7 

ha đất rừng cho ông Nguyễn Tấn Trưng sử dụng vào mục đích trồng rừng. 

Hướng giải quyết: Hiện nay, UBND huyện đã làm việc với Trung tâm giống 

nông-lâm nghiệp Quảng Nam để tiến hành các thủ tục bàn giao diện tích rừng mà 

Trung tâm giống nông-lâm nghiệp Quảng Nam không có nhu cầu sử dụng để 

UBND huyện quản lý. Sau khi nhận bàn giao, UBND huyện Núi Thành sẽ dành 

một phần diện tích để thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 02/2018/HC-PT 

ngày 08/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

* Vụ bà Lê Thị Thái - Thăng Bình: 

Bản án số 78/2017/HC-ST ngày 18/9/2017 của TAND tỉnh Quảng Nam, nội 

dung: “Hủy các Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 09/6/2017, Quyết định số 

1029/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 và Quyết định 968/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 

của UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; buộc UBND huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam phải ban hành lại Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi thu hồi đất của hộ bà Lê Thị Thái thuộc dự án Trường Trung cấp Cảnh 

sát giao thông V theo đúng quy định của pháp luật, đối với diện tích đất 1.288,6m2 

đã thu hồi theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND huyện 

Thăng Bình.” 

- Quá trình theo dõi của Cục THADS tỉnh Quảng Nam: 

Sau khi nhận được Bản án số 78 nêu trên. Cục THADS tỉnh đã ban hành 

Thông báo tự nguyện thi hành án.  

Trên cơ sở báo cáo của Cục THADS tỉnh và làm việc trực tiếp với UBND 

huyện Thăng Bình tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS tỉnh thì UBND tỉnh 

Quảng Nam đã ban hành Thông báo kết luận số 399/TB-UBND ngày 17/10/2018, 

Công văn số 7554/UBND-NC ngày 27/12/2018, Thông báo kết luận số 152/TB-
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UBND ngày 04/5/2019 với nội dung: Yêu cầu UBND huyện Thăng Bình khẩn 

trương thi hành dứt điểm vụ việc.  

Để thi hành Bản án số 78 nêu trên, UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện: 

- Ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 về việc hủy các 

Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 09/6/2017, Quyết định số 1029/QĐ-UBND 

ngày 24/5/2017 và Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 18/5/2017. 

- Ban hành Quyết định số 2402/QĐ-UBND-GPMB, ngày 21/8/2019 về việc 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Trường Trung cấp 

cảnh sát Nhân dân V (trước đây là Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông V) với 

tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 4.119.736.670  đồng với diện tích 1.228,6m
2
 đã 

thu hồi theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND huyện 

Thăng Bình. Đồng thời, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với 

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V thực hiện phương án bồi thường cho bà 

Thái.  

* Khó khăn, vướng mắc: 

Dự án xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V do Trường Trung 

cấp Cảnh sát nhân dân V làm chủ đầu tư từ trước đến nay; nguồn vốn đầu tư do Bộ 

Công an cấp. Đơn vị Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện Thăng Bình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; UBND 

huyện Thăng Bình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn, chỉ phối 

hợp với Chủ đầu tư trong công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, 

giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định của pháp luật (không có trách nhiệm 

về nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng). Nhưng đến nay, Trường 

Trung cấp Cảnh sát nhân dân V chưa có nguồn kinh phí để chi trả cho bà Lê Thị 

Thái. 

Ngày 06/9/2019, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V có văn bản số 

492/T52-HC gửi Công an tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình đề nghị 

Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình báo cáo Thường 

trực UBND tỉnh giải quyết đối với khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ 

4.119.736.670 đồng. UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Công văn phúc đáp số 

1002/UBND-VP ngày 20/9/2019 gửi Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đề 

nghị Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V làm việc với Công an tỉnh theo chỉ 

đạo của Bộ Công an để bố trí nguồn vốn thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho bà Lê Thị Thái theo Bản án hành chính sơ thẩm số 78/2017/HC-ST ngày 

18/9/2017 và Quyết định buộc thi hành án số 03/2018/QĐ-THA ngày 30/01/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đến nay, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân 

dân V (chủ đầu tư) vẫn chưa có nguồn vốn để bồi thường, hỗ trợ cho bà Thái. 

5. Tình hình và nguyên nhân án tồn đọng, nhất là đối với lượng án tồn 

đọng kéo dài:  

Đối với Cục THADS tỉnh Quảng Nam, số lượng các vụ việc tồn đọng, kéo dài 

không nhiều. Phần lớn các vụ việc kéo dài là do tính chất phức tạp. 
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* Vụ tham ô tài sản của ông Nguyễn Thế Miên, huyện Duy Xuyên: 

Thi hành Bản án số 39/2015/HSST ngày 02/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam, xử vụ: Nguyễn Thế Miên, sinh năm 1961, trú tại: Thôn 6, xã Duy 

Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam phạm tội “Tham ô tài sản”.  

Về phần dân sự, một phần quyết định bản án tuyên: Buộc ông Nguyễn Thế 

Miên phải thi hành 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm và 99.498.000đ tiền án 

phí dân sự sơ thẩm. Tổng cộng: 99.698.000đ; Bồi thường cho Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam số tiền 3.872.209.665đ.  

Tiếp tục tạm giữ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 905203 

mang tên bà Nguyễn Thị Hà được UBND huyện Duy Xuyên cấp ngày 14/3/2011 

và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 307485 mang tên Nguyễn Thế Miên 

và Nguyễn Thị Hà được UBND huyện Duy Xuyên cấp ngày 12/8/2013; 

Tiếp tục kê biên 03 căn nhà và quyền sử dụng đất gồm: 01 nhà ở cấp 4, tường 

xây, mái lợp tôn, diện tích xây nhà là 160 m2 nằm trên diện tích đất 455,2m2 (khu 

đất này nằm trong vị trí khu vực thuê đất của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - 

Chi nhánh huyện Duy Xuyên tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

có diện tích 2.104 m2 do Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Duy 

Xuyên thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng  (cũ), nay là 

UBND tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 3570/QĐ-UB ngày 06/12/1996 của 

UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) về việc cho Chi nhánh Ngân hàng 

NN&PTNT huyện Duy Xuyên thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại xã Duy Hòa, 

huyện Duy Xuyên); 01 nhà ở cấp 4, mái lợp tôn, diện tích xây dựng 72m2 trên diện 

tích 150 m2 đất tại thôn Phú Lạc (thôn 3), xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 905203 mang 

tên bà Nguyễn Thị Hà do UBND huyện Duy Xuyên cấp ngày 14/3/2011; 01 nhà 

xây cấp 4 có diện tích 40 m2 trên diện tích 94,5 m2 tại xã Duy Hòa, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 

307485 mang tên Nguyễn Thế Miên và Nguyễn Thị Hà do UBND huyện Duy 

Xuyên cấp ngày 12/8/2013 để đảm bảo cho việc thi hành án; 

Quá trình thi hành án:  

Ngày 05/5/2016, Cục THADS tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định thi hành 

án chủ động số 181/QĐ-CTHA với nội dung: Ông Nguyễn Thế Miên phải thi hành 

200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm và 99.498.000đ tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Tổng cộng: 99.698.000đ. 

Ngày 03/11/2016, Cục THADS tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm kê hiện trạng 

tài sản kê biên là 01 nhà ở cấp 4, mái lợp tôn, diện tích xây dựng 72m2 trên diện 

tích 150 m2 đất tại thôn Phú Lạc (thôn 3), xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 905203 mang 

tên bà Nguyễn Thị Hà do UBND huyện Duy Xuyên cấp ngày 14/3/2011 và thẩm 

định được 344.352.300 đồng. 
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Ngày 06/12/2016, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho bà Nguyễn 

Thị Hà biết quyền ưu tiên mua tài sản chung theo Điều 74 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Ngày 20/12/2016, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam có đơn yêu cầu thi 

hành án và Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thi hành án số 

50/QĐ-CTHADS. 

Ngày 20/01/2017, bà Nguyễn Thị Hà đăng ký và đã nộp đủ số tiền mua tài 

sản chung là 344.352.300đ/2= 172.176.150 đồng. Đã chuyển sang thu án phí 

99.698.000 đồng; trừ chi phí cưỡng chế, phí thi hành án (còn lại: 66.353.150 đồng 

đã chuyển trả cho Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam). 

Ngày 18/5/2017, tiến hành kiểm kê hiện trạng tài sản kê biên là 01 nhà ở cấp 

4, mái lợp tôn, diện tích xây dựng 50,71m2 trên diện tích 94,5 m2 đất tại thôn Phú 

Lạc (thôn 3), xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số X307485 mang tên Nguyễn Thế Miên và bà 

Nguyễn Thị Hà được UBND huyện Duy Xuyên cấp ngày 12/8/2003 và thẩm định 

được 539.710.670 đồng. 

Ngày 26/6/2017, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã thông báo cho bà Nguyễn 

Thị Hà biết quyền ưu tiên mua tài sản chung theo Điều 74 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Ngày 20/9/2017, bà Nguyễn Thị Hà đăng ký và đã nộp đủ số tiền mua tài sản 

chung là 269.855.335 đồng (½ của 539.710.670đ/2).  

Hiện nay, tài sản còn lại chưa xử lý được: 01 nhà ở cấp 4, tường xây, mái lợp 

tôn, diện tích xây nhà là 160 m2 nằm trên diện tích đất 455,2m2 (khu đất này nằm 

trong vị trí khu vực thuê đất của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh 

huyện Duy Xuyên tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có diện 

tích 2.104 m2 do Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Duy Xuyên 

thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng  (cũ), nay là UBND tỉnh 

Quảng Nam theo Quyết định số 3570/QĐ-UB ngày 06/12/1996 của UBND tỉnh 

Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) về việc cho Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện 

Duy Xuyên thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên); 

Do tài sản kê biên gắn liền trên đất thuê nhà nước, nên chưa thể xử lý được. 

Để tháo gỡ khó khăn, ngày 07/7/2017, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 

cuộc họp liên ngành có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục 

Quản lý đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Nam, Văn phòng đăng ký 

đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) huyện Duy Xuyên, Ngân 

hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, Ngân hàng NN&PTNT Việt 

Nam - Chi nhánh huyện Duy Xuyên, nhưng không giải quyết được vướng mắc. 

Cuộc họp thống nhất như sau: Tạm dừng việc thi hành án, đề nghị Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Nam thanh tra việc sử dụng đất thuê nhà nước nêu trên. 

Căn cứ Kết luận thanh tra, Cục THADS tỉnh Quảng Nam tổ chức thi hành. 
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Ngày 25/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có Kết luận 

thanh tra số 813/KL-STNMT “Việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Duy Xuyên”. Cụ thể: 

1/ Đối với Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh huyện Duy Xuyên:  

- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng đất, với diện 

tích 1.768,85 m2 tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. 

- Sau khi được UBND tỉnh có quyết định gia hạn thời gian thuê đất thực hiện 

đăng ký hồ sơ đại chính theo quy định. 

2/  Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi và giao cho UBND xã Duy Hòa 

quản lý đối với diện tích đất 335,15m2 (trong đó có diện tích 170,7m2 hộ ông 

Nguyễn Thế Miên đang sử dụng và 164,45m2 hộ bà Phan Thị Hồng Thanh đang sử 

dụng) nằm trong tổng diện tích đất thuê 2.104m2 được nhà nước cho thuê theo quy 

định tại điểm a, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013. 

- Hướng dẫn Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Duy Xuyên lập đầy đủ 

các thủ tục đất đai để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho gia 

hạn thời gian thuê đất đối với diện tích đơn vị sử dụng xây dựng trụ sở làm việc, 

với diện tích 1.768,85 m2 theo quy định tại Khoản 3, Điều 126, Luật Đất đai năm 

2013; chỉnh lý biến động, đăng ký hồ sơ địa chính theo quy định. 

3/ Đối với UBND huyện Duy Xuyên: 

- Chỉ đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường và UBND xã Duy Hòa: 

Sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi diện tích đất 335,15m2 của Ngân 

hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Duy Xuyên giao cho địa phương quản lý, xem 

xét hướng dẫn hộ ông Nguyễn Thế Miên và hộ bà Phan Thị Hồng Thanh lập thủ 

tục đất đai theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 

đai…..” 

Qua công tác xác minh cho thấy, đến ngày 21/11/2018, các cơ quan có liên 

quan chưa triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên, Cục THADS tỉnh 

Quảng Nam đã có Công văn số 1178/CTHADS-KTr gửi UBND tỉnh Quảng Nam 

đề nghị chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện kết luận thanh tra và 

thông báo kết quả giải quyết cho Cục THADS tỉnh Quảng Nam biết những nội 

dung liên quan đến tài sản đã kê biên của ông Nguyễn Thế Miên để Cục THADS 

tỉnh Quảng Nam có cơ sở thi hành bản án về tham ô tài sản. 

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 7006/UBND-NC 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Duy Xuyên yêu cầu báo cáo kết 

quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2887/UBND-KNT ngày 

04/6/2018 về việc thống nhất kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai 

đối với  Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Duy Xuyên, đồng thời gửi báo 

cáo kết quả thực hiện về Cục THADS tỉnh Quảng Nam để thi hành bản án. 
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Ngày 22/02/2019, Cục THADS tỉnh Quảng Nam có Công văn số 

118/CTHADS-KTr gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Duy Xuyên 

đề nghị thông tin kết quả giải quyết tài sản đã bị kê biên của ông Nguyễn Thế Miên 

theo chỉ đạo Công văn số 7006/UBND của UBND tỉnh Quảng Nam để có cơ sở thi 

hành án, nhưng đến nay chưa được phúc đáp. 

Ngày 19/4/2019, tại Biên bản làm việc, Phòng TN và MT huyện Duy Xuyên 

cho biết: “Đến nay, Phòng TN và MT huyện Duy Xuyên chưa nhận được Quyết 

định thu hồi đất của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất đối với trường hợp 

ông Nguyễn Thế Miên nên chưa có cơ sở giải quyết vụ việc”. 

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh có Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Trần Văn Tân số 152/TB-UBND có nội dung: “Yêu cầu Sở TN và MT tham 

mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi và giao đất cho UBND xã Duy Hòa quản lý 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2887/UBND-KTN ngày 04/6/2018; 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Kết 

luận thanh tra số 813/KL-STNMT ngày 25/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Nam; thông tin kết quả giải quyết đến Cục THADS tỉnh”. 

Ngày 14/8/2019, Cục THADS tỉnh Quảng Nam có Công văn số 

633/CTHADS-KTr  “V/v phối hợp xử lý tài sản trong án tham nhũng” gửi  Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và Phòng TN và MT huyện Duy Xuyên đề 

nghị thực hiện Kết luận nêu trên của UBND tỉnh Quảng Nam. Các đơn vị trên đã 

nhận được văn bản này theo Phiếu báo phát ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2019. 

Nhưng đến nay, Cục THADS tỉnh Quảng Nam chưa nhận được kết quả giải quyết 

theo tinh thần nội dung kết luận ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

Do vậy, Cục THADS tỉnh Quảng Nam chưa thể tổ chức thi hành bản án được, 

vì chưa nhận được kết quả giải quyết theo Thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

* Vụ Công ty Cổ phần dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư (IOC): 

Để thi hành Quyết định số 08/2016/QĐST-KDTM ngày 28/9/2016 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hội An về việc Công ty CP dịch vụ hỗ trợ và phát triển đầu tư 

(IOC) phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, số tiền: 

687.885.000.000 đồng và lãi chậm thi hành án. Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục 

THADS và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, từ ngày 12/12/2018 đến ngày 

28/12/2018 Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã thực hiện việc kê biên toàn bộ tài sản 

của Công ty IOC, gồm: Tài sản gắn liền trên đất là toàn bộ Khu du lịch Sunrise 

Hội An Beach Resort theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản gắn liền với đất số CC 827615 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Nam cấp ngày 26/5/2016, diện tích 38.775 m
2
, thửa đất số: XD.313, tờ bản 

đồ số: 10, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm theo Hợp 

đồng thuê đất số: 41/HĐTĐ ngày 19/8/2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Nam. 

Tài sản kê biên, Cục THADS đã tiến hành thẩm định giá, kết quả: Tổng giá trị 

tài sản kê biên là: 796.314.700.000 đồng (theo Chứng thư thẩm định giá số 
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102/CTTĐG-QTG và Báo cáo kết quả thẩm định giá số 101/BCTĐG-QTG ngày 

22/3/2019 của Công ty CP tư vấn tài chính và giá cả Quảng Nam). 

Ngày 02/4/2019, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 

225/TB-THADS về kết quả thẩm định giá tài sản kê biên cho các đương sự.  

Ngày 9/4/2019, Cục THADS nhận được Đơn đề nghị thẩm định giá lại đối 

với toàn bộ tài sản là khách sạn Sunrise Hội An và Công ty IOC đề nghị Cục 

THADS chọn Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE - Chi nhánh Đà Nẵng, 

địa chỉ: 104, 106, 108 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng để thẩm định giá lại.  

Ngày 9/7/2019, Ngân hàng Hàng Hải có Công văn số 3337/2019/CV-TGĐ.12 

về việc chấp nhận tổ chức thẩm định giá lại tài sản kê biên: Theo đó Ngân hàng 

Hàng Hải thống nhất đề nghị Cục THADS Quảng Nam chọn đơn vị thẩm định giá 

lại tài sản là Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE - Chi nhánh Đà Nẵng. 

Căn cứ nội dung Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 11/7/2019, nội 

dung:  Ngân hàng TMCP Hàng Hải và Công ty IOC đã thống nhất chọn Công ty 

CP Thẩm định giá BTCVALUE - Chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị do Công ty IOC đề 

nghị chọn lựa theo đơn đề nghị thẩm định giá lại tài sản ngày 9/4/2019), để thực 

hiện việc thẩm định giá lại tài sản kê biên của Công ty IOC, ngày 15/7/2019 Cục 

THADS tỉnh Quảng Nam đã ký hợp đồng thẩm định giá tài sản với Công ty CP 

Thẩm định giá BTCVALUE - Chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện việc thẩm định giá 

lại tài sản kê biên của Công ty IOC. 

Ngày 26/9/2019, Cục THADS tỉnh Quảng Nam nhận được hướng dẫn nghiệp 

vụ số 3118/TCTHADS-NV1 ngày 17/9/2019 của Tổng cục THADS, nội dung: 

“Do vụ việc phức tạp, để giải quyết khiếu nại, tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã họp 

để cho ý kiến về việc hoãn thi hành án đối với 12 căn Villa đang được Tòa án nhân 

dân thành phố Hội An thụ lý tranh chấp liên quan đến quyền kinh doanh tài sản. 

Tổng cục trưởng đã kết luận nội dung vụ việc phải báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo 

Bộ. Do đó, khi có kết luận của lãnh đạo Bộ, Tổng cục sẽ có ngay văn bản để hướng 

dẫn Cục THADS tỉnh Quảng Nam thực hiện”.  

Ngày 27/9/2019, Cục THADS nhận được Chứng thư thẩm định giá số 

5190236/CT-BTCVALUEĐN và Báo cáo kết quả thẩm định giá số 

5190236/BCTĐG 27/9/2019 của Công ty CP Thẩm định giá BTCValue - Chi 

nhánh Đà Nẵng, kết quả thẩm định giá lại toàn bộ tài sản kê biên của Công ty IOC, 

với tổng giá trị: 872.063.811.000 đồng (tám trăm bảy mươi hai tỷ, không trăm sáu 

mươi ba triệu, tám trăm mười một nghìn đồng). 

Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã tống đạt Chứng thư thẩm định giá và Thông 

báo kết quả thẩm định giá lại cho các đương sự (Thông báo số 793/TB-THADS 

ngày 27/9/2019 của Cục THADS tỉnh Quảng Nam). 

Công văn số 3118/TCTHADS-NV1 ngày 17/9/2019 của Tổng cục THADS 

không chỉ đạo hoãn việc tổ chức thi hành án, để tiếp tục xử lý tài sản kê biên của 

Công ty IOC, căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự, 

ngày 4/10/2019 Cục THADS tổ chức buổi làm việc để các bên đương sự thỏa 
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thuận về tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên. Tuy nhiên, việc thỏa thuận không 

thành, do Công ty IOC vắng mặt. Tại buổi làm việc đại diện bên được thi hành án 

đã có ý kiến: Ngân hàng Hàng Hải không thỏa thuận với người phải thi hành án về 

việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.  

Ngày 08/10/2019, Cục THADS nhận được Công văn số 41/2019/CV-IOC 

ngày 3/10/2019 của Công ty IOC về việc yêu cầu hoãn thi hành án theo quy định 

tại Điểm d, Khoản 1, Điều 48 Luật Thi hành án dân sự.  

Ngày 8/10/2019, Ngân Hàng Hàng Hải có văn bản số 4936/2019/TB-TGĐ12 

ngày 8/10/2019 thông báo về việc không thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản kê 

biên của Công ty IOC, nội dung: “MSB không đề xuất cũng như không đồng ý thỏa 

thuận với Công ty IOC để cùng lựa chọn bất kỳ một tổ chức bán đấu giá cụ thể 

nào… MSB đề nghị Cục THADS tỉnh Quảng Nam căn cứ các quy định hiện hành 

để lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên của Công ty IOC”.   

Để có cơ sở tiếp tục việc thi hành án đối với Công ty IOC, ngày 9/10/2019 

Cục THADS đã có Báo cáo số 848/BC-CTHADS xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục 

THADS, nội dung: Những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành đối với 

Công ty IOC, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 

Tổng cục THADS nhưng đến nay chưa nhận được chỉ đạo cụ thể; Mặc khác, khiếu 

nại lần 2 của Công ty IOC đối với Quyết định giải quyết khiếu nại số 88/QĐ-

CTHADS ngày 22/5/2019 của Cục THADS tỉnh Quảng Nam chưa được Tổng cục 

ra quyết định giải quyết. Tuy nhiên, đến nay đã có kết quả thẩm định giá lại theo 

đề nghị của Công ty IOC, theo Khoản 3, Điều 99 Luật Thi hành án dân sự (quy 

định giá thẩm định lại được lấy làm giá khởi điểm để bán đấu giá) và tại Khoản 2, 

Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (quy định việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá 

tài sản được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày định giá) thì Cục 

THADS tỉnh Quảng Nam có tiếp tục đưa toàn bộ tài sản kê biên (bao gồm cả 12 

căn biệt thự) ra bán đấu giá hay phải chờ giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty 

IOC và hướng dẫn của Tổng cục THADS. Trong trường hợp, nếu hoãn việc thi 

hành án, hoãn việc bán đấu giá tài sản kê biên của Công ty IOC, thì vấn đề hiệu 

lực của Chứng thư thẩm định giá số 5190236/CT-BTCVALUEĐN ngày 

27/9/2019 (chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký ban hành) thì xử lý 

như thế nào trong trường hợp này.  

Ngày 23/10/2019, Cục THADS nhận được Công văn số 3434/TCTHADS-

NV1 ngày 14/10/2019 của Tổng cục THADS về việc trả lời thỉnh thị, nội dung 

Tổng cục THADS chỉ nhắc lại việc thực hiện nội dung Công văn số 

3118/TCTHADS-NV1 ngày 17/9/2019, mà không chỉ đạo cụ thể có phải hoãn 

việc thi hành án hay tiếp tục đưa tài sản kê biên ra bán đấu giá. 

Để thống nhất quan điểm xử lý tiếp đối với tài sản kê biên của Công ty IOC, 

ngày 25/10/2019 tập thể Lãnh đạo Cục THADS tổ chức cuộc họp liên ngành, với 

thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Trưởng 

phòng 11 - Viện KSND. Theo đó, tại Thông báo kết luận số 916/TB-CTHADS 

ngày 25/10/2019 của Cục THADS, nội dung: Việc kê biên tài sản của Công ty IOC 

để thi hành Quyết định số 08/2016/QĐST-KDTM ngày 28/9/2016 của TAND 
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thành phố Hội An, đến nay đã có kết quả thẩm định giá lại, với tổng giá trị là: 

872.063.811.000 đồng. Sau khi có kết quả thẩm định giá lại, do phát sinh nhiều 

vướng mắc nên Cục THADS đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục 

THADS để bán đấu giá tài sản kê biên. Tuy nhiên, tại 02 văn bản chỉ đạo số 

3118/TCTHADS-NV1 ngày 17/9/2019 và Công văn số 3434/TCTHADS-NV1 

ngày 14/10/2019 của Tổng cục THADS, nội dung: “Do vụ việc phức tạp, để giải 

quyết khiếu nại, ngày 28/8/2019, tập thể Lãnh đạo Tổng cục đã họp để cho ý kiến 

về việc hoãn thi hành án đối với 12 căn Villa đang được Tòa án nhân dân thành 

phố Hội An thụ lý tranh chấp liên quan đến quyền kinh doanh tài sản. Tổng cục 

trưởng đã có kết luận nội dung vụ việc phải báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bộ. Do 

đó, khi có kết luận của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục sẽ có ngay văn bản để hướng dẫn 

Cục THADS Quảng Nam thực hiện”. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS, để có cơ sở tổ chức thi hành 

án đối với việc thực hiện bán đấu giá tài sản kê biên của Công ty IOC, Cục 

THADS tỉnh đã tổ chức họp liên ngành với sự tham gia của Lãnh đạo Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh. Kết quả, liên ngành thống nhất chờ văn bản hướng dẫn cụ thể 

của Tổng cục THADS, sau đó mới tiếp tục tổ chức việc thi hành án (Thông báo kết 

luận số 916/TB-CTHADS ngày 25/10/2019 của Cục THADS tỉnh Quảng Nam). 

Hiện nay, Cục THADS đang tiếp tục thực hiện việc báo cáo và xin ý kiến chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Nam. 

* Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Võ Đăng Thảo và các hộ 

dân tại thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành:  

Cục THADS tỉnh Quảng Nam đang tổ chức thi hành 04 bản án về việc tranh 

chấp đất đai giữa ông Võ Đăng Thảo và các hộ dân tại Thôn Đức Bố 1, Tam Anh 

Bắc, huyện Núi Thành, cụ thể: 

- Bản án dân sự phúc thẩm số 30/2015/DSPT ngày 23/4/2015 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam, nội dung:  Buộc bà Nguyễn Thị Nhanh, trả cho ông Võ 

Đăng Thảo tổng diện tích đất 2.324,1m2. Giao cho ông Võ Đăng Thảo quyền sở 

hữu keo lá tràm 462 cây; đậu, sắn diện tích 475m, với tổng giá trị tài sản là 

8.817.000 đồng. Ông Thảo có nghĩa vụ thối trả cho bà Nhanh, số tiền: 8.817.000 

đồng. Bà Nguyễn Thị Nhanh phải nộp 697.000 đồng án phí DSST. 

- Bản án dân sự phúc thẩm số 31/2015/DSPT ngày 23/4/2015 của Tòa án 

nhân dân Quảng Nam, Nội dung: Buộc ông Nguyễn Văn Sự và bà Phan Thị Nghĩa, 

trả cho ông Võ Đăng Thảo diện tích đất 3.646,7m
2
. Giao cho ông Võ Đăng Thảo 

quyền sở hữu: nhà ở mái tôn, tường xây, nền xi măng, DT: 25,08m
2
; bếp mái tôn, 

tường xây, nền xi măng, DT: 8,25m
2
; chái tôn DT: 3,75m

2
; sân xi măng DT: 

64,61m
2
; giếng nước; chuồng bò DT: 19,25m

2
. Cây cối: keo lá tràm 375 cây; đậu 

diện tích 2146m
2
, tổng giá trị tài sản là 40.098.020 đồng. Ông Thảo có nghĩa vụ 

thối trả cho ông Sự và bà Nghĩa, số tiền: 40.098.020 đồng. 

Ông Nguyễn Văn Sự phải nộp 2.188.000 đồng án phí DSST. 

- Bản án dân sự phúc thẩm số 29/2015/DSPT ngày 23/4/2015 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam, nội dung: Buộc bà Trần Thị Hội, trả cho ông Võ Đăng 
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Thảo diện tích đất 5.595,4m
2
. Giao cho ông Võ Đăng Thảo quyền sở hữu: nhà trại 

mái tôn, tường xây, nền xi măng, DT: 20m
2
; chuồng trâu mái tôn, tường xây, nền 

đất, DT: 19,25m
2
. Cây cối: đậu, sắn, bí đỏ diện tích 5395m

2
, tổng giá trị tài sản là 

32.472.075 đồng. Ông Thảo có nghĩa vụ thối trả cho bà Hội, số tiền: 32.472.075 

đồng. 

- Bản án dân sự sơ thẩm số 50/2014/DSST ngày 27/8/2014 của Tòa án nhân 

dân huyện Núi Thành, nội dung: “Buộc ông Trần Thuận, trả cho ông Võ Đăng 

Thảo diện tích đất 2.152,8m
2
. Giao cho ông Võ Đăng Thảo quyền sở hữu keo lá 

tràm 175 cây; khoai sắn diện tích 1452,8m
2
, tổng giá trị tài sản là 7.158.400 đồng. 

Ông Thảo có nghĩa vụ thối trả cho ông Thuận, số tiền: 7.158.400 đồng. Ông Trần 

Thuận phải nộp 1.291.680 đồng án phí DSST. 

Bốn bản án nói trên, trước đây thuộc thẩm quyền tổ chức thi hành của Chi cục 

THADS huyện Núi Thành (theo đơn yêu cầu của ông Võ Đăng Thảo), tuy nhiên 

trong quá trình tổ chức thi hành gặp khó khăn, vướng mắc nên Ban chỉ đạo 

THADS huyện Núi Thành đề nghị Cục THADS rút lên để giải quyết. 

Theo Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Núi 

Thành về kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Võ Đăng Thảo tại xã 

Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành. UBND huyện Núi Thành một lần nữa khẳng 

định trình tự, thủ tục cấp, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ 

Đăng Thảo (theo Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND huyện 

Núi Thành) là không đúng quy định của pháp luật, bởi lẽ: “Theo Khoản 3 Điều 122 

Luật Đất đai năm 2003 quy định việc giao đất, cho thuê đất đối với đất chưa được 

giải phóng mặt bằng: “Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày 

thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng và người được giao đất, thuê đất thực 

hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý đất đai 

ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực 

địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê 

đất”. Tuy nhiên, ông Võ Đăng Thảo không thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho 

người có đất bị thu hồi là không thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

198/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của UBND huyện Núi Thành và khoản 6 Điều 79 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001. Về phía Nhà nước 

chưa thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng đã trao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho ông Võ Đăng Thảo là thực hiện không đúng quy định tại khoản 3 

Điều 122 Luật Đất đai năm 2003. Do đó, trình tự, thủ tục cấp, trao Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Đăng Thảo là không đúng quy định của pháp 

luật.  

Xuất phát từ những vướng mắc nêu trên trong việc tổ chức thi hành giao đất 

cho ông Võ Đăng Thảo theo nội dung các bản án, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS 

tỉnh đã ban hành các Công văn số 84/CV-BCĐ ngày 25/8/2017, Công văn số 

13/CV-BCĐ ngày 26/02/2018 và Công văn số 87/CV-BCĐ ngày 16/10/2018 về 

việc kiến nghị Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao xem xét 

kháng nghị đối với các Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. 
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Ngày 16/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có Quyết định 

số 119/QĐKNGĐT-VKS-DS, kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm 

số 50/2014/DSST ngày 27/8/2014 của Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam, nội dung: “Kháng nghị toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 

50/2014/DSST ngày 27/8/2014 của TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đề 

nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy 

Bản án dân sự sơ thẩm số 50/2014/DSST ngày 27/8/2014; giao hồ sơ cho TAND 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp 

luật. Tạm đình chỉ thi hành Bản án dân sự sơ thẩm nêu trên cho đến khi có Quyết 

định giám đốc thẩm”.  

 Ngày 18/2/2019, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh nhận được Công văn số 

24/TANDTC-Vụ GĐKTII ngày 12/02/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc 

thu thập chứng cứ đối với các vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên 

đơn là ông Võ Đăng Thảo với bị đơn là ông Nguyễn Văn Sự, bà Trần Thị Hội và 

bà Nguyễn Thị Nhanh”. Theo đó TAND tối cao đề nghị Ban Chỉ đạo THADS tỉnh 

Quảng Nam cho biết các đương sự có còn khiếu nại các Bản án nêu trên hay 

không. Nếu có thì gửi đơn khiếu nại cho TAND tối cao.  

Ngày 28/2/2019, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tiếp tục nhận Đơn khiếu nại của 

ông Nguyễn Văn Sự, bà Nguyễn Thị Nhanh và bà Trần Thị Hội gửi TAND tối cao 

và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh khiếu nại các Bản án dân sự phúc thẩm số 

31/2015/DSPT ngày 23/4/2015, Bản án dân sự phúc thẩm số 30/2015/DSPT ngày 

23/4/2015 và Bản án dân sự phúc thẩm số 29/2015/DSPT ngày 23/4/2015 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Ngày 16/4/2019, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh ban hành Công văn số 

53/CV-BCĐ về việc phúc đáp Công văn số 24/TANDTC-Vụ GĐKTII ngày 

12/02/2019 của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến các vụ việc của ông Võ 

Đăng Thảo, theo đó Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chuyển Đơn khiếu nại cùng các hồ 

sơ, tài liệu liên quan của các đương sự đến TAND tối cao để được xem xét, kháng 

nghị đối với 03 Bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định. 

Ngày 8/7/2019, Cục THADS nhận được Quyết định số 05/2019/GĐT-

QĐĐCDS ngày 28/5/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc đình 

chỉ xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án dân sự “tranh chấp quyền sử dụng đất” mà 

TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm tại Bản án số 

50/2014/DSST ngày 27/8/2014”. 

Từ khi Ban Chỉ đạo THADS tỉnh ban hành Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 

16/4/2019 đến nay Cục THADS tỉnh không nhận được trả lời của TAND tối cao về 

việc kháng nghị đối với 03 Bản án nói trên.  

Hiện nay, Cục THADS tiếp tục thực hiện việc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo 

của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Quảng Nam. 

II. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

1. Đối với công tác thi hành án dân sự: 
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1.1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc: 

Trong năm 2019, toàn Ngành THADS tỉnh Quảng Nam đã đạt được những 

kết quả nhất định, đây là sự cố gắng, phấn đấu nổ lực chung của toàn thể công 

chức, người lao động. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, công tác thi hành án dân sự vẫn 

còn tồn tại, hạn chế, khó khăn như: các vụ việc có giá trị lớn nhất là những vụ việc 

liên quan đến án tín dụng ngân hàng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, vẫn còn 

xảy ra một số thiếu sót trong công tác nghiệp vụ, đặc biệt là trong trình tự, thủ tục 

thi hành án; kết quả thi hành án đối với người phải thi hành án đang chấp hành 

hình phạt tù, người phải thi hành án chấp hành xong hình phạt tù, số tiền, tài sản 

phải thu hồi trong các bản án tham nhũng rất thấp; việc thi hành án đối với các 

khoản án phí, tiền phạt, tịch thu sung công trong các vụ án hình sự, các đối tượng 

phải thi hành án trong các trường hợp này thường không có nghề nghiệp, thu nhập 

không ổn định, hoặc thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chỉ đủ đảm bảo cuộc sống tối 

thiểu, tài sản duy nhất là nhà đất, có người phải chấp hành án phạt tù hoặc đi làm 

ăn, sinh sống ở nơi khác nhưng không xác định được địa chỉ cư trú mới nên không 

tổ chức thi hành án được; người phải thi hành án là tổ chức hiện nay không xác 

định được trụ sở làm việc hoặc không có trụ sở làm việc, không có bất kỳ tài sản 

nào gây khó khăn cho việc thi hành án.  

Ngoài ra, vẫn còn nhiều khó khăn khác ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả 

công tác thi hành án dân sự như đời sống của công chức cũng còn rất khó khăn, 

đặc biệt là bộ phận văn thư, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ...; một số đơn vị, đặc biệt là các 

đơn vị miền núi điều kiện sinh hoạt, đi lại hết sức vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ... 

1.2. Nguyên nhân: 

Số lượng án thụ lý mới về tiền tăng so với cùng kỳ; ý thức tự giác tuân thủ 

pháp luật của một số tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án (nhất là người 

phải thi hành án) chưa cao, nhiều trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, 

tẩu tán tài sản để trốn tránh hoặc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại nhiều nơi, kéo dài 

nhằm mục đích gây khó khăn cho hoạt động thi hành bản án. 

2. Đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính: 

2.1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc: 

- Công tác quán triệt, triển khai Luật Tố tụng hành chính và các văn bản về thi 

hành án hành chính hiệu quả chưa cao, phần lớn các đơn vị phải thi hành án trong 

bản án hành chính chưa nắm được nội dung Luật Tố tụng hành chính năm 2015, 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP nên việc tự nguyện thi hành án còn chậm; nhận thức 

của cán bộ và nhân dân về công tác thi hành án hành chính còn hạn chế. 

- Các loại Biểu mẫu thống kê của Tổng cục THADS chưa thật sự hoàn thiện, 

nhiều nội dung trùng lặp, dễ nhầm lẫn (ví dụ như ở Biểu mẫu số 01 ở Mục Tổng số 

việc Tòa án đã giải quyết bao gồm cả cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm. Như vậy tổng 

số vụ việc Tòa án đã giải quyết trong Biểu mẫu sẽ tăng lên so với số vụ việc được 

tổ chức thi hành trên thực tế, vì một vụ việc thông thường được xét xử bởi hai cấp 

sơ thẩm và phúc thẩm....). 
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- Một số cơ quan hành chính Nhà nước (người phải thi hành án) không thống 

nhất với nội dung bản án nên đã có văn bản đề nghị Tòa án xem xét lại nội dung 

bản án đã có hiệu lực pháp luật dẫn đến việc tổ chức thi hành chậm. 

2.2. Nguyên nhân: 

- Công tác theo dõi thi hành án hành chính là công việc còn mới mẻ và nhạy 

cảm, trong khi pháp luật về thi hành án hành chính tuy đã được nâng lên một bước, 

nhưng nhìn chung vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhất là thiếu cơ chế đủ 

mạnh và khả thi để buộc người phải thi hành án thực hiện nghiêm phán quyết của 

Tòa án. 

- Nguồn lực đầu tư cho công tác thi hành hành án hành chính tại các cơ quan 

thi hành án dân sự chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; công chức làm 

công tác tham mưu thực hiện việc theo dõi thi hành án hành chính đều là những 

người kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác theo dõi thi hành án hành 

chính. 

- Pháp luật về đất đai vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến việc áp dụng của cơ quan 

hành chính không thống nhất, có nhiều cách hiểu khác nhau. 

- Trình tự, thủ tục để thực hiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính 

mất rất nhiều thời gian nên việc thi hành án của các cơ quan hành chính còn chậm. 

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn 

vị hữu quan, cấp ủy, chính quyền địa phương đôi khi còn chưa chặt chẽ, chưa kịp 

thời tham mưu, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi 

hành án hành chính. 

- Đội ngũ công chức các cơ quan thi hành án dân sự được giao làm nhiệm vụ 

thi hành án hành chính, nhất là ở các Chi cục THADS còn chưa đáp ứng yêu cầu, 

nên trong quá trình tổ chức theo dõi thi hành án hành chính còn lúng túng, kéo dài. 

3. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

- Người khiếu nại, tố cáo không phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án 

trong việc giải quyết đơn khiếu nại, nội dung khiếu nại không cụ thể…  

- Nhận thức pháp luật của công dân về Thi hành án dân sự và khiếu nại, tố cáo 

còn hạn chế nên chất lượng trong giai đoạn đối thoại để giải quyết khiếu nại còn 

thấp. 

* Đánh giá chung:  

Tập thể Lãnh đạo Cục THADS đã chủ động nắm bắt tình hình, tích cực chỉ 

đạo 18 Chi cục THADS trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn với tinh thần quyết tâm cao, mặc dù công tác thi hành án dân sự, hành 

chính trên địa bàn còn nhiều khó khăn, các vụ việc phải thi hành án có giá trị rất 

lớn, tính chất phức tạp ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nổ lực, 

trách nhiệm của các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi cục và các Phòng chuyên môn, 

công tác thi hành án dân sự, hành chính đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, 
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nhiều vụ việc có điều kiện đã được giải quyết dứt điểm; công tác tiếp công dân 

được quan tâm thường xuyên, các đơn thư khiếu nại được giải quyết đúng trình tự, 

thủ tục quy định. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: 

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo 

đức, bản lĩnh, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành, gắn với đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác, xử lý nghiêm đối với những cán bộ vi 

phạm đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Tập trung làm tốt công tác tổ chức cán bộ, triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 31-

NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 

2018-2021, trong đó có nội dung tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức 

cán bộ, cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức trong hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

được giao. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối 

với Lãnh đạo Chi cục và các Phòng chuyên môn trực thuộc, Kế toán, Kế toán 

trưởng, Thủ quỹ, Thủ kho và Chấp hành viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung 

năm 2014) và triển khai các văn bản liên quan như Luật Đấu giá tài sản năm 2016, 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ 

xấu của các tổ chức tín dụng, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 

2017. Tiếp tục rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành 

Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm đề xuất những 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính, bảo 

đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định của 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành 

chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của 

Tòa án.  

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục 

theo hướng sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Tăng cường 

công tác nắm tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, 

vướng mắc của các đơn vị trực thuộc. 
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- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, tuân thủ 

chặt chẽ quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tổ chức thi hành án trong hệ 

thống thi hành án dân sự tỉnh, khắc phục những thiếu sót về chuyên môn nghiệp 

vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc thi 

hành án phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, các khoản nợ của các tổ chức tín 

dụng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn vị định kỳ 

trực tiếp tiếp công dân. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, 

hạn chế đến mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, kéo dài.  

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của Cục đối 

với các Chi cục theo đúng quy trình; nâng cao chất lượng tự kiểm tra trong nội bộ 

các đơn vị; tập trung vào kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 

THADS, thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, 

cưỡng chế thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán. Tăng 

cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với 

những sai phạm, thiếu sót. Chú trọng phúc tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra. 

- Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án 

đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình 

hình chấp hành chế độ, chính sách trong quản lý tài chính, tài sản, kế toán nghiệp 

vụ thi hành án. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, thanh lý tài sản, nghiêm túc 

thực hiện việc kiểm kê tài sản qua các năm để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra 

(nếu có). 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động thi hành án dân sự. Quản lý, vận hành có hiệu quả Trang thông tin 

điện tử của Cục THADS, phần mềm quản lý văn bản Q-Office; nghiêm túc thực 

hiện các quy định đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện 

thi hành. Triển khai thực hiện đầy đủ cơ chế “một cửa” và hỗ trợ trực tuyến yêu 

cầu thi hành án dân sự. Triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý quá trình thụ lý, 

tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công 

tác thi hành án dân sự đã ký kết, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Quy 

chế phối hợp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nâng cao hơn nữa hiệu quả công 

tác THADS tại địa phương. 

- Đổi mới việc phát động các phong trào thi đua, bảo đảm nội dung thiết thực, 

phong phú gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. 

IV. Đề xuất, kiến nghị: 

1.  Đối với Ngành cấp trên: 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thống nhất giữa Nghị quyết 

42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội và Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng 
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về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, Công văn số 

3022/TCTHADS-NV1 ngày 15/8/2017 về hướng dẫn một số nội dung liên quan 

đến triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 và Khoản 1 Điều 47 

Luật THADS. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự 

ngay từ khâu tuyển dụng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng 

lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác 

lãnh đạo, quản lý, Chấp hành viên và Thư ký trực tiếp tổ chức thi hành án. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tại Trung 

ương qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự 

tại địa phương. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, có chế độ đãi 

ngộ cũng như phụ cấp cho công chức, người lao động đảm bảo công bằng, ưu tiên 

cho những công chức có mức lương thấp, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần để công chức yêu ngành, yêu nghề và yên tâm công tác, cống hiến. 

2. Đối với chính quyền địa phương: 

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự các cấp; xác định công tác thi 

hành án dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, gắn công tác thi hành án dân 

sự với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự 

ở từng địa phương.  

- Quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan như Công an, Tòa án, Viện kiểm 

sát và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự 

trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật.  

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật, nhất là Luật 

THADS nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, để mọi công dân 

nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác thi hành án dân sự, bảo 

đảm bản án có hiệu lực phải được chấp hành nghiêm chỉnh góp phần tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh biết, theo 

dõi và chỉ đạo./. 

Nơi nhận:  
- HĐND tỉnh (b/c);   

- Ban Chỉ đạo THADS (b/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c);                                                                                 

- Các Phó Cục trưởng (đ/b); 

- Lưu: VT, VP.  

  

CỤC TRƯỞNG 

 

 

Lê Văn Chương 
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