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CHỈ THỊ 
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện tiếp 
tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả khá, tổ chức bộ 
máy được kiện toàn; đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự được 
tăng cường về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị tiếp tục được 
quan tâm đầu tư, nâng cấp; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành 
án dân sự từng bước được quan tâm chú trọng; công tác phối hợp có nhiều 
chuyển biến; kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước, nhiều vụ 
việc có giá trị tài sản lớn được quan tâm giải quyết thi hành dứt điểm, hoạt động 
của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ngày càng hiệu quả. Kết quả trên đã góp 
phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, củng 
cố niềm tin của nhân dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu thực tiễn và 
nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: số lượng việc và tiền thi hành án chuyển kỳ sau 
còn tương đối lớn, một số vụ việc còn kéo dài, phối hợp của các cơ quan hữu 
quan có lúc, có nơi, có đơn vị hiệu quả chưa cao, ý thức chấp hành pháp luật 
của một số người dân chưa tốt thậm chí còn có đương sự chống đối, cản trở việc 
thi hành án, cán bộ thi hành án chưa chủ động xử lý công việc, chất lượng 
chuyên môn chưa cao. Những tồn tại, hạn chế này làm ảnh hưởng đến kết quả 
công tác thi hành án dân sự cần nhanh chóng khắc phục. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị 
số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công 
tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. UBND huyện yêu cầu 
các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực 
hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Chi Cục Thi hành án dân sự huyện 

1.1. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về 
công tác thi hành án dân sự, công tác thi hành án hành chính trên địa bàn huyện, 
phát huy vai trò thường trực của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện để tham 
mưu trong chỉ đạo công tác phối hợp, công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành có hiệu quả việc thi hành án trọng điểm do 
Cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân huyện giao; các việc thi hành án kéo 
dài, khó khăn phức tạp có liên quan đến các khoản thu hồi tài sản cho Nhà nước 
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trong các vụ án hình sự và các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng ngân 
hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

1.2. Tăng cường công tác tự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối 
với cán bộ chuyên môn thuộc Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Duy trì lịch 
tiếp công dân, đường dây nóng, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư 
khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định pháp luật, không để 
tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến 
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

1.3. Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 
32-CT/TU ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật 
và tội phạm, công tác thi hành án thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 
2015-2020 và những năm tiếp theo; đảm bảo thi hành đúng trình tự thủ tục, chính 
xác trong phân loại án. Chủ động báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo thi hành án dân 
sự huyện chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành án đối với các vụ 
án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn huyện. Đề xuất hỗ trợ bổ sung kinh phí theo quy định hiện hành. 

1.4. Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành của 
trung ương và của tỉnh, nhất là các cơ quan trong Khối Nội chính, các đoàn thể, 
các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm tăng cường 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động đương sự chấp hành nghiêm pháp luật về 
thi hành án dân sự. 

1.5. Chủ động đề xuất với Cục Thi hành án dân sự tỉnh cấp kính phí, phối 
hợp với UBND huyện bố trí mặt bằng trình cấp có thẩm quyền quyết định việc 
đền bù, giải phóng mặt bằng để Chi cục Thi hành án dân sự huyện được cấp đất 
xây dựng kho vật chứng, cải tạo sửa chữa; xây dựng mới trụ sở cơ quan Thi 
hành án dân sự huyện cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

2. Các phòng, ban, ngành huyện có liên quan 

2.1. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng điều tra kịp thời trong việc kê biên tài sản, hạn chế việc 
tẩu tán tài sản ngay từ giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác thi hành án. Thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên 
quan đầy đủ, kịp thời cho Cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và các 
lực lượng công an có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự 
tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án dân sự an toàn, 
hiệu quả; kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp cản trở, chống đối 
việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp liên quan trong công tác thi 
hành án dân sự; kịp thời xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an toàn về người và 
tài sản trong tổ chức cưỡng chế thi hành án, bảo vệ việc giao đất, giao con, giao 
tài sản đối với các vụ việc có kế hoạch cụ thể của cơ quan Thi hành án dân sự; 
Lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận liên quan của Công an huyện thực hiện tốt Thông tư 
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liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, 
Bộ Công an và Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, 
giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, tài sản, giấy tờ cho người 
được thi hành án dân sự là phạm nhân. 

2.2. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức hữu quan 
giáo dục, động viên, thuyết phục người phải thi hành án, người bị cưỡng chế và 
gia đình người phải thi hành án chấp hành nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối 
hợp tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phù hợp với các quy định hiện 
hành của Nhà nước theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự. 

2.3. Phòng Tư pháp huyện 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện tham mưu Hội 
đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện phổ 
biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định 
có liên quan bằng các hình thức, biện pháp phù hợp trong đó đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự. Xây dựng nội dung 
chương trình, tài liệu tập huấn Luật Thi hành án dân sự cho đội ngũ cán bộ Tư 
pháp xã, thị trấn trong huyện.  

2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp thực hiện các công việc sau: 

- Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà của người 
phải thi hành án tại địa phương. Phối hợp trong trường hợp phải áp dụng biện 
pháp cưỡng chế, kê biên xử lý tài sản thi hành án là nhà, quyền sử dụng đất. Khi 
thực hiện nhiệm vụ, phân công cán bộ có trách nhiệm đo đạc, định vị, phân loại 
diện tích đất. 

- Tạm dừng hoặc dừng việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến các giao 
dịch đối với tài sản của người phải thi hành án đăng ký tại cơ quan đăng ký tài 
sản, đăng ký giao dịch bảo đảm ngay sau khi nhận được quyết định dừng hoặc 
tạm dừng của cơ quan thi hành án dân sự. Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu 
tài sản, quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản đấu giá, người được thi 
hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Thu hồi, sửa đổi, hủy 
các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, giấy tờ đăng ký giao 
dịch bảo đảm đã cấp cho người phải thi hành án; thực hiện việc cấp mới các 
giấy tờ theo quy định của pháp luật. 

2.5. Phòng Tài chính - KH huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban 
Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi 
hành án dân sự huyện trên địa bàn, theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Quy chế về phối 
hợp trong công tác thi hành án dân sự, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh 
phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của Luật 
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Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, nếu có phát sinh trong hoạt động thi 
hành án dân sự 

2.6. Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Ngân 
hàng CSXH huyện, Kho bạc Nhà nước huyện 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp 
công tác trong hoạt động thi hành án dân sự. Thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 
02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNN, ngày 14/01/2014 của Bộ Tư 
pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước; 
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNN, ngày 17/01/2014 của Bộ Tư 
pháp và Ngân hàng Nhà nước để kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp trong 
công tác thi hành án dân sự. 

2.7. Các cơ quan, ban, ngành khác của huyện có liên quan 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện việc cung 
cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi 
hành án cho cơ quan Thi hành án dân sự; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, 
đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình lãnh đạo, chỉ đạo Ban Công an xã, Ban chỉ huy quân sự 
xã và các bộ phận đoàn thể tại địa phương, cơ sở phối hợp với cơ quan Thi hành 
án dân sự, chấp hành viên trong việc tống đạt thông báo về thi hành án, xác 
minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế 
thi hành án và các nhiệm vụ khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể huyện 

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân 
sự, thi hành án hành chính, vận động nhân dân và người phải thi hành án chấp 
hành pháp luật. Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định 
pháp luật, kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án 
dân sự trên địa bàn huyện thông qua giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức 
nghề nghiệp của Chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công 
tác thi hành án dân sự. 

6. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện và Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, phối hợp với Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình 
tổ chức thi hành án và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự 
có khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn. 

6.1. Tòa án nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời thụ lý giải quyết 
các tranh chấp có liên quan đến việc xác định, phân chia, xử lý tài sản chung; 
chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; giải thích 
bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án 
dân sự, các yêu cầu hủy giấy tờ giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án; xét 
miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp 
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luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án tạm thu các khoản tiền 
đương sự tạm nộp, trước và trong giai đoạn xét xử tại các phiên tòa. 

6.2. Viện Kiểm sát nhân dân huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện kiểm sát 
hoạt động thi hành án dân sự, phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các 
khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật, chú trọng 
kiểm sát quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự, những vụ việc có giá trị, tài 
sản lớn khó khăn trong tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành án. 

7. Cơ quan thông tin đại chúng của huyện 

7.1. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tư pháp, cơ quan Thi hành án 
dân sự tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên hệ thống 
truyền thanh, truyền hình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và 
pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho các tầng lớp nhân dân. 

7.2. Các phóng viên báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện 
việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành 
án dân sự, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật liên quan; phản ánh kịp 
thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, thi 
hành án hành chính đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp được xã hội quan 
tâm. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án 
dân sự ở địa phương, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương 
người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời phản ánh những 
trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo 
dục, phòng ngừa chung. 

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện; thủ trưởng các 
phòng, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ 
chức, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. 

Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai 
thực hiện; định kỳ 06 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban 
nhân dân huyện./. 
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