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HUYN BA! LQC 

S& 337/BC-CCTHADS Dai Lôc, ngày 22 tháng 11 nám 2022. 

BAO CÁO 
Kêt qua cong tác thi hành an dan siy näm 2022 
Phwrng htro'ng nhim vii tr9ng tam nám 2023 

KInh gui: Hi dng nhân dan huyn Di Lc. 

Thuc hiên Cong van s 36/HDNID-VP ngày 08 tháng 11 näm 2022 cüa 
Hi dông nhân dan huyn Dii LOc  ye chuân bj ni dung trInh hp thuing l cuôi 
näm 2022 cüa Hi dông nhân dan huyn khóa XII. Chi cic Thi hành an dan sir 
huyn Dai Lc báo cáo ket qua cong tác Thi hành an dan sir näm 2022 ci the nhu 
sau: 

I. KET QUA CONG TÁC THI HANH AN DAN SI' NAM 2022: 

1. Cong tác to chfrc, biên chê. 

Biên chê duçc giao cho don vj là 09 (trong do 01 Chap hành viên trung 
cap - Chi ciic trung, 02 Chap hành viên so cap là Phó Chi ciic truâng, 01 
Chap hành viên so cap, 02 Thâm tra viên, 01 Thu k thi hành an, 01 ph trách 
kê toán hành chInh sir nghip; 01 Phii trách Kê toán nghip vij thi hành an,) và 
01 hqp dông báo v có thñ htn. Dan vj dà ban hành Quyêt djnh phân cOng 
nhim vii lãnh do Chi ciic; phân cong nhim vi cOng chirc. 

Ngày 01/4/2022, Ciic trung Ciic THADS tinh Quàng Nam dà ban hành 
Quyêt djnh diêu dng, bô nhim cong chirc dôi vâi dông Trân Quôc Tu - Phó 
Chi ciic trithng nhtn cOng tác ti Chi ciic THADS huyn Nam Giang. Hin 
nay, don vj cOn 8 biên ché. 

- Don vj dã thirc xong vic xay d1rng quy hoach chüc danh lãnh dao, 
quán 1 giai doan 2026-2031 và rà soát, bô sung quy hoach  chirc danh lãnh 
dao, quail l giai doan 202 1-2026. 

- Den thôi dim hin nay, không có cong chirc ngui lao dng nào trong 
don vj vi phim ni quy, quy chê bj thi hành k lust. 

2. Tlnh hInh trin khai các van ban cüa ngành cap trên ye thçrc hin 
chi tiêu nhiêm vu nám 2022: 

Nh.n thüc duc vai trO và tm quan tr9ng cüa vic thixc hin Nghj quyt 
cüa Quôc hOi;  QuyCt djnh cüa B Trung, cüa Tong Ciic trithng và Quyêt djnh 
so 06/QD-CTHADS ngày 15/01/2021 cüa Cc Thi hành an dan slr tinh Quáng 
Nam "ye vic giao chi tiêu, nhim vi näm 2022 cho các Chi cic Thi hành an 
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dan sir huyn, thành ph thuc tinh. Chi cic TFL&DS huyn Dai  Lc dã t chirc 
h9p toan the cong chirc và ngithi lao dng dê triên khai quán trit tinh than Nghj 
quyêt và các chi tiêu pháp lnh ma ngành dã giao. Dông thai ban hành Quyêt 
djnh giao chi tiêu cong tác c11 the cho các Chap hành viên. 

Chi ciic tip titc pMi hçp vâi các ngành chüc näng cüa xã và huyn triên 
khai, phô biên Lut si1a dôi, bô sung mt so diêu cüa Lutt THADS don toàn the 
nhân dan trong huyn. Quán trit mt so ni dung, diem mOi cüa Nghj djnh so 
33/2020/ND-CP; Lu.t sra dôi dôi, bô sung ye Uy thác thi hành an nàm 2022 và 
các van bàn huàng dn thi hành lu.t trong các cuc h9p toàn the cong chüc. 

3. Kt qua thiic hin nhim v11 nàm 2022: 

- Kê't qua thi hành v viéc: 

Tng si vic thii l: 755 vic (Trong do: trong do: S cü chuyên sang (tth 
so dã chuyOn so theo dOi riOng) là 193 vic; So thi,i l mói là 562 vic); So vic 
dâ üy thác: 07 vic; thu hOi Quyêt djnh THA: 01 vic. 

Nhu vy, s vic phái thi hành: 747 vic, trong do: 

S vic cO diu kin thi hành: 592 vic, chim 79,25% so vâi s vic phài 
thi hành. 

S vic chixa có diu kin thi hành (trü s dã chuyn s theo dOi riêng) là 
135 vic, chiêm 18,07 % so vri so vic phài thi hành. 

Hoãn thi hành an: 20 vic, chiêm 2,68% 

Dã thi hành xong hoàn toàn 513 vic (chim 86,66 % so vi s có diu 
kin thi hành), vtrçrt chi tiêu Ciic Thi hành an dan sir tinh giao 4,16%. 

S vic chuyn sau 234 vic. 

- Két qua thi hành ye tiên: 

Tong so tiOn thit 1: 63.569.126.000 dng (trong dó:sô Cu chuyên sang: 
(tth sO dâ chuyên sO theo dôi rieng) là 35.477.035.000 dông; so mói th l: 
28.092.091.000 dOng) 

S tin dã üy thác: 799.806.000 dng; thu hi: 3.073.874.000 dng. 

S tin phài thi hành: 61.614.851.000 dng, trong do: 

+ S tin có diu kin thi hành: 29.93 1.401.000 dng (chim 50,15% so 
vâi so tiOn phãi thi hành). 

+ S tin chua Co diu kin thi hành (trü s dã chuyn s theo dOi rieng): 
12.661.004.000 (chiêm 21,2% so väi so tiên phài thi hành). 

+ Hoãn thi hánh an: 17.103.041.000 dng,( chim 28,65% so vOi sO tiên 
phãi thi hành 

Dã giãi quyt xong: 13.743.336.000 dng, chim 48,41% so vci s có 
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diu kiên thi hành), vuqt chi tiêu Cuc Thi hành an an dan s1r tinh giao là 8,31%. 

S6 tin chuyn k sau là: 45.204.842.000 dng. 

- V vic ra quyê't djnh thi hành an thng s vi1 vic phâi thi hành: 747 
vic; s vi vic dà ra quyt djnh thi hành an trong näm 2022 (thii 1 mdci): 562 

vic, s vçi vic chua ra quy& djnh thi hành an: Không 

- V xác minh, phán loai dieu kién thi hành an: Dan vj dã kjp thai xac 
minh, phân loai diu kin thi hành an, cp nht thông tin v các truô'ng hçp chisa 
có diu kin thi hành trên phn mm thi l. 

- V thi hành an ddi vài các khoán thu cho Ngán sách Nhà nzthc, s viêc 
phâi thi hành loai nay là 609 vic, trnYng üng vâi s tin là 4.348.159.000 dng 
(chim 81,5% v vic và 7,3% v tin so vri tng s vic và tin phái thi hành). 
Kt qua: trong s vic loai nay, dã thi hành xong 467 vic, tuo'ng img vi so tin là 
1.240.922.000 dng, dat tT 1 93,59% v vic và 5 1,67% ye tiên. 

- V tInh hInh giái quyê't các viii viçc lien quan din tin dyng, ngân hang 
(kit qua, hçin ch nguyen nhán): s vic phâi thi hânh '°aj nay là 20 vic, tirang 
img vâi s tin là 11.3 16.045.000 dng (chim 2,67% v vic và 18,95 % v tin so 
vOi tng s vic va tin phài thi hành). Kt qua: trong s vic loai nay, dä thi hành 
xong 6 vic, tuang t'rng vâi s tin là 4.6 14.173.000 dng, chim 37,5% v vic và 
53%% v tin trên s có diu kiên thi hành. 

- Ve thu hi tài san hi chilm doat, thdt thoát trong các vy an hInh sy v 
tham nhüng, kinh tl: Tong s phài thi hành 03 vic, vâi s tin 151.937.000 
dng. S có diu kiên là 0 vic, vi s tin 0 dng. Dã thi hành xong 0 vic, vói 
s tin là 0 dng. S chua có diu kin thi hành 03 vic, vói so tiên 151.937.000 
dng. 

- V kit qua xét min, giám thi hành an, các ca quan Thi hành an dan sir 
dà phi hqp vâi Vin Kim sat nhân dan cUng cp rà soat, l.p h sa và d ngh 
Tôa an nhân dan có thm quyn xét min, giàm d6i vi 09 vic, tuang irng vi 
si tin 26.552.000 dng. Kt qua: dã thirc hin mien, giám duc 9 vic vi so 
tin 26.552.000 dng. 

- V kIt qua tl ch,'c thi hành phcn dan sy' trong cac ban an hInh sy' di vái 
phgm nhán tgi cac Trcü giam thu5c Bç5 Cong an: Trong 12 tháng näm 2022, tong so 
viéc, tin phài thi hành cüa nguri phài thi hành an dang chp hành hInh pht tü ti 
trai giam, trai ttm giam là 65 vic, tuang üng v&i s tin là 2.552.060.000 dông. Kêt 
qua: Thi hành xong 33 vic, tl.iong üng vói s tin là 54.845.000 dàng, dat tT l 97% 
v vic và 9,9% v tin trong s6 có diu kin thi hành. 
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- V két qua tá ch'c cw3'ng ché thi hành an, don vj dã ra quyêt djnh áp 
dirng bin pháp cuOng ch thi hành an di vth 12 trurng hqp, tang 01 trithng 
hcrp so vói cüng ks', do có 03 trumg hçp throng sir tr nguyen thi hành an, nên 
thuc t s vic phâi t chüc ci.rng ch là 09 truô'ng hçip, tang 01 trung hçp so 
vâi cUng kr,  trong do có 07 cuc cil&ng ch có huy dng lirc luçing lien ngành, 
tang 06 trithng hçp so vâi cüng ks'; s vic curng ch thành công: 6, s vic 
cizO'ng ch chua thành công: 03 (dang ch9n ngày d t chirc cuO'ng ch). 

- V tmnh hInh thur hién mót s chi tiêu khác: 

Don vj tic hin t& các chi tiêu niur: "Ban hành quyt djnh thi hành an 
dung thai han  dôi vâi 100% các bàn an, quyêt djnh ye dan sir dã có hiu lirc theo 
quy djnh cüa pháp 1ut"; chi tiêu ye "bão dam chInh xác, dung pháp lut trong 
vic xac minh, phân loai an: Co diêu kin thi hành và chiia có diêu kin thi 
hành"; chi tiêu "h?.n chê, khäc phiic thih trng vi pham pháp lut trong hoat  dng 
thi hành an"... 

Cong tác Dãng: Chi b t chirc sinh boat djnh k' thuing xuyên, dóng 
dâng phi day dü và dung quy djnh. 

Cong tác doàn th: T chüc sinh hoat djnh ks', tham gia dy du các boat 
dông do Cong doàn cap trên dê ra, doàn viên dóng doàn phi day du và dOng quy 
djnh. 

Day math  vic hc tp và lam theo tu tixOng, dao  düc, phong cách H 
ChI Minh theo Chi thj so 05-CT/TW ngày 15/5/20 16, gän vOi vic thirc hin quy 
chê dan chü Co SY, cong tác dâu tranh phOng, chông tham nhüng và thirc hành 
tiêt kim chông lang phi, thu&ng xuyên chân chinh k' cilong, kST 1ut trong hoat 
dng thi hàth an duc chü trçng. 

4. Vic ti chirc phi hçrp vó'i các co quan, ban, ngành trong cong tác thi 
hành an dan sir. 

Donvj dà phi hcp vâi Vin Kim sat nhân dan, TOa an nhân dan, Cong 
an huyn to chirc k kêt quy chê phôi hqp lien ngành trong cong tac thi hành an 
dan sir. Lien ngành thithng xuyên trao dôi thông tin dê Co CC bin pháp nâng 
cao ti 1 thi hành an dan sr, han  che thâp nhât sO Bàn an, quyêt djnh tuyên 
không rO rang, khó thi hành. 

Ph,i hçip t& vi trai giam, trai tam  giam trong vic thi bath an di vâi 
ngithi phâi thi hành an dang chap hành an phat tü tai  các  trai  giam, trai tam 
giam. Thiic hin tOt Thông tu lien tjch sO 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 
06/02/20 13 giüa B Tu pháp; B Cong an và Bô Tài chInh ye vic huOng dan 
trith tr, thu tiic thu, np, quãn l tiên, giây ti cüa ngithi phài thi hành an dan 5ir 
và trá tiên, giây t cho nguYi duqc thi hành dan sir là pham nhân. 
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Sir phi hçip cüa các cci quan Cong an, Vin kim sat, Phông Tài chInh-
Kê hoach; Phông Tài nguyen Môi trrnYng,... cap üy, chInh quyên các xã, thj trân 
dôi vOi cong tác thi hành an dan sir trong cung che thi hành an, xác minh an, xü 
l tang 4t thi hành an dâ và dang ho trqrât nhiêu trong hot dng thi hành an 
dan sir, gop phân tháo g nhüng vu&ng mac, tao  diz?c sir thông nhât chung. 

5. Cong tác tip cong dan và giãi quyt thrn thir khiêu ni, t cáo: 

5.1. Cong tác tiêp cong dan: 

Cong tác tip dan, phân loai giái quyt don, thu khiu nai,  t cáo luôn 
diiçic don vj chü tr9ng. Tai  trçi sâ don vj bô trI phông tiêp cong dan và phân 
cong mt cong chirc trirc tiêp phii trách cOng tác tiêp dan hang ngày. LAnh dao 
tiêp cong dan vào ngày 15 hang tháng. 

5.2. Vic giãi quyêt thrn thir khiu ni, to cáo: 

12 tháng näm 2022, dan vj khOng có don khiu t cáo nào thuOc thm 
quyên giâi quyêt. 

6. Vic tham miru cho Ban chi dto thi hành an dan sir cüa huyn: 

Don vj luOn nhn duçc sir quan tam lãnh dao  thithng xuyên cüa Thung 
v11 Huyn üy, Hi dông nhân dan, sir chi dao  cüa UBND huyn, d.c bit là Ban 
chi dao  Thi hành an dan si,r dOi vii các loai  an khó phirc tap  trên dja bàn huyn. 

Dan vj dã tham muu Uy ban nhân dan huyn ban hành Quyt djnh kin 
toàn Ban Chi dao  thi hành an dan sir huyn theo Thông tu lien tjch sO 
05/201 6/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 (thay 
the Thông tu lien tjch sO 14/201 1/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 11/7/2011). Uy ban nhân dan huyn dâ ban hành Quyêt djnh so: 1559/QD-
UBND ngày 29/11/20 16 ye vic thành 1p  Ban chi dao  thi hành an dan sir. Tham 
muu Uy ban nhân dan huyn xay drng và ban hành ké thirc hin Chi thj sO 
05/TTg. NhIn chung Ban chi dao  thi hành an dan sr huyn dang hoat  dng có 
hiu qua. 

II. HJN CHE, KHO KilN, VIONG MAC 

Han ch, khó khän, vung mac: 

Dng thai vâi qua trInh phát trin kinh t - xä hi a dja phi.iang thI các 
tranh chap dan slr; kinh tê; thuang mai  và hon nhâri gia dInh ngày mt gia tang. 
SO luçng vit vic näm sau thuông cao han nàm trithc; nhiêu vii vic có giá trj 
lan, tInh chat, müc d xir l v vic ngày càng khó khän, phüc tap  han. 

- Nguyen nhân: 

+ Duang sir c tinh chây 1, trn tránh, nai  ra nhiu 1 do gay khó khän cho 
Chap hành viên trong vic tO chic thi hành an (dc bit lay l do trong thai gian 
phông chng djch Covid -19). 
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+ So luçmg cong chrc hin có cüa don vj It, chua tucng xüng vó'i nhim 
vii duc giao, mOt so cOng chüc phâi kiêm nhim nhiêu vic dan den qua tái. 

III. PHU'NG H!XOG, NHIM \TJ  TRQNG TAM NAM 2023: 

1. Phtrng htrrng, nhim viii trQng tam: 

- Ra quyt djnh dung thai han  di vth 100% Ban an, Quyt djnh v dan sr 
dâ có hiu 1%rc theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; 

- T chirc thi hành an vuçt chi tiêu thi barth xong ye vic, ye tiên theo 
Quyêt giao chi tiêu cüa Cijc Thi hành an dan sir tinh; 

- Rà soát, phân loai an, xác minh an cuong quyt thi banE và áp diing các 
bin pháp cuorng chê thi hành an dOi vi nhüng dOi tuçmg có diêu kin thi hanh 
an nhi.rng cô tInh chây 1. Day nhanh tiên d thi hành an, han  chê và giâm dan an 
ton d9ng. 

- Tp trung giãi quy& nhüng vi vic có giá trj lan, dc bit nhüng vii vic 
con ton dung, kéo dài. 

- Không d xãy ra tInh trng vi phm pháp 1ut trong boat  dng thi hành 
an dan sir. 

- Thirc hin t& cong tác tip cong dan, giái quyêt nhanh chóng, chinh xác 
kjp thai, dung pháp 1ut các khiêu nai  ye thi hành an không dé xày ra tInh trng 
khiêu nai  vuçit cap, kéo dài. 

- Thirc hin dy dü, chInh xác, kjp thai cOng tác báo cáo, thng kê, thrc 
hin tot cong tác hxu trü ho so xong và xr 1 tang 4t. 

- Day manh  vic h9c tp va lam theo ttx tuang, dao  dirc, phong cách H 
ChI Minh theo Chi thj sO 05-CT/TW ngày 15/5/2016, gàn vi vic thirc hin quy 
chê dan chü co sâ, cOng tác dâu tranh phông, chông tham nhüng và thirc hãnh 
tiêt kim chông lang phi, thung xuyên chân chinh k' cuong, k 1ut trong boat 
dng thi hành an, xây dimg di ngü can b, cOng chüc dáp img yêu câu nhim 
v11. 

- Tip tiic thrc hin k hoach  s: 631 /KH-TCTHADS ngày 24/4/2012 cüa 
Tong ciic THADS. Phân dâu l%ra chQn nhüng hoàn cànb khó kbAn trén dja bàn 
dê có kê hoch giüp di h9 nhäm hithng i'rng phong trào thi dua "ngành Tu pháp 
chung sue xây dirng nOng thOn mth". 

- Phi hqp vâi Vin kim sat nhân dan huyn; Toà an nhân dan huyn xét 
mien, giãm 100% các vi vic dü diêu kin xét mien, giám theo quy djnh cüa 
Lust Thi hành an dan sir näm 2008 duçic sua dôi bô sung nàm 2014 và TTLT sO 
1 2/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015. 

- Quân 1 chat chê vic thu, chi tin thi hành an, giao nhn và xir l tang 
vat, cOng tác quãn 1, sü ding kinh phi, tài san, trang thiet bj lam viêc. 

6 



- Dty math  các phong trào thi dua, gop phân quan trQng thirc hin hoàn 
thành xuât sac nhim vii cüa Ngành, phân dâu tp the dan vj dat  danh hiu Tp 
the lao dng xuât sac, 100% cá nhân dat  danh hiu lao dng tiên tiên, 01 cá nhân 
dat danh hiu Chiên s' thi dua cap co sô; Cong doàn co sâ dat  vüng  manh;  Chi 
bô dat  Hoãn thành xuât sac nhiêm vu. 

- Giài quyt kjp thii, chInh xác các yeu cu xác than kt qua phn thi 
hành an dan s1r dôi vâi ngithi chap hành hInh pht tü dê dôi tuçing 1p ho so dê 
nghj xem xét min giàm hInh phat tü trong các dçit dtc xá trong nàm theo qui 
djnh cüa pháp lut. 

- T chirc thirc hin tt nhUng vi an hành chInh thu,c thm quyn theo 
chi thj cüa Thu tixOng ChInh phü và van bàn hmng dan cüa Bô Tix pháp. 

- Tranh thu sir lãnh, chi dao  cüa Thi.thng vii Huyn uST, Uy ban nhân dan, 
HOi dông nhân dan, Ban chi dao  Thi hành an dan si,r huyn trong cong tác thi 
hành an dan sir tai  dja phiiang. 

- Tang cithng phi hçip vói các co quan ni chInh và cp uST chInh quyên 
các xã thj trân trong to chüc thi hành an, xác minh an, cuo'ng chê thi hành an, 
giâi quyêt khiêu nai  ye thi hành an. 

2. Kiên nghj, d xut: 

- D nghj quan tam dn kinh phi boat dng Ban chi dao  thi hành an dan siI 

huyn Dai  Lc theo Thông tii lien tjch sO 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-
TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 dê Ban chi dao  THADS boat dng hiu 
qua han. 

- Tang cii?mg vai trô cüa cp üy Dàng, chInh quyn dja phuong, các co 
quan ban ngành lien quan trong vic ho trV dê co quan thi hành an hoàn thành 
nhiêm vu. 

Trên day là báo cáo cOng tác thi hành an dan sir 11am 2022 và phuong 
huóng nhim v11 trçng tam nàm 2023 cüa Chi c1ic Thi hành an dan sir huyn Dai 
Lc. Vy, Chi ciic Thi hành an dan sir huyn Dai  Lc kInh trInh kr h9p Hi 
dng nhân dan huyn! 

TRIJ'ONG 
Noinhân: 

- Nhii trên 
-LiruVP. 
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