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HĐND HUYỆN ĐẠI LỘC 

ĐOÀN GIÁM SÁT 

 

Số:  81/BC-ĐGS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do -Hạnh phúc 

 

Đại Lộc, ngày  18  tháng  11  năm 2020 

             

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về 

“Công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử, thi hành án dân sự và hôn 

nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019 đối với các cơ quan Tòa án nhân 

dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện” 

 

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát “Công tác kiểm sát, giải quyết, xét 

xử, thi hành án dân sự và hôn nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019 đối với 

các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện”, Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát trực tiếp tại các cơ quan chịu sự 

giám sát về công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử, thi hành án đối với án tranh 

chấp dân sự và án hôn nhân gia đình từ năm 2018 đến năm 2019. Qua xem xét 

báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát và giám sát trực tiếp, Đoàn giám sát 

báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I. Công tác triển khai thực hiện 

Các văn bản của pháp luật hướng dẫn về công tác kiểm sát, giải quyết, xét 

xử và thi hành án dân sự và hôn nhân gia đình được các cơ quan triển khai thực 

hiện đầy đủ, đúng quy định; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với 

công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử, thi hành án về án tranh chấp dân sự và án 

hôn nhân gia đình. 

Tổ chức bộ máy của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện cơ bản được củng cố, kiện toàn; bổ sung 

biên chế; đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính; 

phát huy hiệu quả trong hoạt động, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của 

pháp luật, cũng như các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thi hành. Hằng 

năm, các cơ quan tư pháp của huyện đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này theo đúng quy định của pháp 

luật. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện 

1.1. Công tác kiểm sát việc giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và hôn 

nhân gia đình theo quy định của pháp luật 
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Trong 02 năm, từ năm 2018 đến năm 2019 đã kiểm sát 100% bản án và 

quyết định giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân 

huyện.  

Cụ thể: 

- Năm 2018: Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết: 472 vụ, 05 việc. Kiểm sát 

viên tham gia phiên tòa 27 vụ, 05 việc. 

- Năm 2019: Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết: 329 vụ, 70 việc. Kiểm sát 

viên tham gia phiên tòa 31 vụ, 07 việc. 

1.2. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 

- Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 1842 việc/125.664.477.000 đồng; đã giải 

quyết 1303 việc/11.524.351.000 đồng; hiện còn 539 việc/114.140.126.000 đồng. 

- Kiểm sát tiêu hủy vật chứng 44 việc; 

- Kiểm sát cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản 02 việc; 

- Kiểm sát bán đấu giá tài sản kê biên 02 việc; 

- Kiểm sát và tham gia phiên họp xét miễn, giảm thi hành án về khoản thu 

nộp ngân sách nhà nước của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 19 việc; 

1.3. Kết quả xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

Năm 2018: Tiếp 07 lượt công dân; tiếp nhận 03 đơn/03 việc. Đã giải 

quyết 01 đơn/01 việc thuộc thẩm quyền giải quyết và chuyển 02 đơn/02 việc đến 

cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền. 

Năm 2019: Tiếp 06 lượt công dân; tiếp nhận 09 đơn/09 việc, chuyển 04 

đơn/04 việc đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền; chuyển Tòa án 

nhân dân huyện 03 đơn/03 việc; chuyển Chi cục Thi hành án dân sự huyện 02 

đơn/02 việc. 

Nhìn chung, thời gian qua, trong thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt 

động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tăng cường công tác kiểm sát 

việc giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và hôn nhân gia đình theo quy định 

của pháp luật. Qua kiểm sát đã phát hiện vi phạm và có kiến nghị cơ quan tư 

pháp khắc phục vi phạm về trình tự, thủ tục giải quyết. Các kiến nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện đều được các cơ quan chấp nhận và thực hiện. Viện 

kiểm sát nhân dân huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, phối hợp với 

các cơ quan tư pháp góp phần giữ vững và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 

huyện. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân 

gia đình có những chuyển biến rõ nét, các chỉ tiêu công tác đều tăng dần qua 

từng năm. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự đã được tăng cường, chuyên sâu 

hơn và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tập trung giải quyết những vụ việc 

phức tạp, các vụ việc cưỡng chế thi hành án đều xây dựng kế hoạch, đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục...  

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Trong công tác thi hành án dân 

sự quá trình thi hành án dân sự gặp một số khó khăn, vướng mắc do ý thức chấp 
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hành của người dân chưa cao; một số việc thi hành án tài sản bán đấu giá đã 

giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua dẫn đến việc thi hành án tồn 

đọng kéo dài... 

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện 

Từ năm 2018 đến năm 2019, tổng số vụ việc thụ lý: 857 vụ, việc; đã giải 

quyết, xét xử 839 vụ (đạt tỷ lệ 98%), trong đó: 

2.1. Công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự: Thụ lý 144 vụ, 

việc; đã giải quyết, xét xử 127 vụ, việc (đạt 88,2%). Hòa giải thành 49 vụ (đạt 

39%). 

2.2. Công tác giải quyết, xét xử vụ việc hôn nhân và gia đình: Thụ lý 707 

vụ tăng so với cùng kỳ 2 năm 2016-2017 là 114 vụ (án hôn nhân gia đình tăng 

chủ yếu do các nguyên nhân sau: Các cặp vợ chồng bất đồng quan điểm sống, 

không tự chủ về kinh tế, bạo lực gia đình, ảnh hưởng của tệ nạn xã hội như cờ 

bạc, rượu chè, ma túy...); đã giải quyết, xét xử 706 vụ (đạt 99,9%); hòa giải 

đoàn tụ thành và đình chỉ vụ án 176 vụ (đạt 25%), thuận tình ly hôn 484 vụ, 

việc, xét xử 45 vụ, chuyển 01 việc. 

Trong 02 năm, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án đều hoàn thành, tỷ 

lệ án bị cải sửa dưới mức quy định của Tòa án cấp trên (Sửa án do lỗi chủ quan 

01 vụ, giữ y án sơ thẩm 02 vụ). Trong công tác giải quyết xét xử các vụ án, Tòa 

án nhân dân huyện luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Khi thụ lý, giải 

quyết, xét xử các vụ án, các thẩm phán luôn đảm bảo quyền độc lập xét xử, tuân 

theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự và hôn nhân 

gia đình tăng cao. Các vị Hội thẩm nhân dân nêu cao tình thần trách nhiệm trong 

quá trình nghiên cứu và xét xử tại Tòa.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Tiến độ giải quyết một số vụ 

án còn chậm, một số vụ án tạm đình chỉ nên kéo dài thời gian giải quyết, chậm 

chuyển giao các quyết định cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thi hành... 

3. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

3.1. Kết quả thi hành án về việc 

- Tổng số vụ việc thụ lý trong 02 năm 2018 và 2019 là 1.490 việc; đã ủy 

thác 6 việc. 

- Số việc phải thi hành: 1.484 việc; 

- Số việc có điều kiện thi hành: 1.344 việc (90,6%); 

- Số việc chưa có điều kiện thi hành:140 việc (9,4%); 

- Đã thi hành xong hoàn toàn: 1.250 việc (93%) so với số việc có điều 

kiện thi hành; 

- Số việc chuyển kỳ sau: 234 việc. 

3.2. Kết quả thi hành về tiền 

- Tổng số tiền thụ lý: 78.089.057.000 đồng; 
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- Số tiền phải thi hành: 77.727.719.000 đồng; 

- Số tiền có điều kiện thi hành: 17.699.822.000 đồng; tỷ lệ 22,8% so với 

số tiền phải thi hành; 

- Số tiền chưa có điều kiện thi hành: 60.027.897.000 đồng; tỷ lệ 77,2% so 

với số tiền phải thi hành; 

- Đã thi hành xong: 11.722.487.000 đồng; tỷ lệ 66% so với số tiền có điều 

kiện thi hành; 

- Số tiền chuyển kỳ sau: 66.005.232.000 đồng. 

Trong 02 năm 2018 và 2019 đã ban hành 19 quyết định cưỡng chế thi 

hành án và cưỡng chế thành công. Cơ quan thi hành án dân sự huyện phối hợp 

với Viện kiểm sát nhân dân huyện rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân 

có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 14 việc, tương ứng với số tiền 49.212.000 

đồng. Phối hợp với trại giam, trại tạm giam trong việc thi hành án đối với người 

phải chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam. Tham mưu UBND 

huyện ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 về thành lập 

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện. Chi cục Thi hành án dân sự đã hoàn 

thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Việc thi hành án các vụ việc liên quan đến 

thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án 

lớn, các vụ việc liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng được tập 

trung chỉ đạo giải quyết; công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong 

hoạt động chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng được chú trọng.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Án chuyển kỳ sau còn nhiều, 

chấp hành viên khi tác nghiệp còn thiếu cương quyết dẫn đến hiệu quả thi hành 

án chưa cao; một số vụ việc liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại 

giữa các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm... 

III. Đề xuất, kiến nghị 

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 

- Chỉ đạo các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền các văn bản luật có liên quan, phát huy hiệu quả hoạt động 

của các tổ hòa giải cơ sở. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc giải 

quyết các vụ việc, đồng thời có chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đại Lộc tham mưu văn bản trả lời các đề nghị 

của Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện đúng thời gian 

quy định của pháp luật, đặc biệt là trên lĩnh vực đất đai. 

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện 

- Chủ động, duy trì thực hiện quy chế phối hợp giữa liên ngành cơ quan tư 

pháp. Kịp thời trao đổi thông tin để thống nhất quan điểm giải quyết vướng mắc 

đối với các vụ việc khiếu kiện phức tạp, bức xúc trong lĩnh vực tư pháp. 
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- Tăng cường công tác kiểm sát để kịp thời kháng nghị hoặc kiến nghị 

theo yêu cầu nhằm khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm đảm bảo quyền và lợi ích 

cho công dân. 

3. Đối với Tòa án nhân dân huyện 

- Tổng hợp kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến lĩnh vực đất đai 

báo cáo với Thường trực HĐND huyện để yêu cầu UBND huyện tập trung giải 

quyết kịp thời. Nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án, cần rút kinh 

nghiệm đối với những sai sót trong công tác chuyên môn. 

- Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn 

thể và địa phương tổ chức tốt công tác hòa giải trong lĩnh vực đất đai. 

4. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

- Tăng cường giải quyết dứt điểm các vụ việc; phối hợp với các cơ quan 

liên quan xác minh các vụ việc có điều kiện thi hành để đưa ra thi hành, đẩy 

nhanh tiến độ thi hành án, nâng cao tỷ lệ thi hành án, hạn chế án tồn đọng, kéo 

dài, đáp ứng quyền lợi của người được thi hành án; đồng thời, kiên quyết cưỡng 

chế thi hành án đối với các trường hợp chống đối, chây ỳ, cố tình không thi hành 

án. 

- Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm 

đối với công việc được giao của Chấp hành viên trong thực thi nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về 

“Công tác kiểm sát, giải quyết, xét xử, thi hành án dân sự và hôn nhân gia đình 

từ năm 2018 đến năm 2019 đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện”./. 

Nơi nhận:                                                                    
- TT.HĐND huyện;                                       

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Các cơ quan chịu sự giám sát;    

- Lưu: VT, CVHĐ.                                          

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐND  

Nguyễn Văn Đãi 

 


