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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả 

công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận Sơn Trà
_________________

Tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định của Tòa án là một công tác 
quan trọng, không những bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của 
các tổ chức, công dân mà còn góp phần giữ gìn kỷ cương, pháp luật của Nhà nước. Với 
sự nỗ lực của các cấp chính quyền, của cơ quan thi hành án, thời gian qua, hiệu quả 
công tác thi hành án dân sự trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, 
kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu, còn nhiều hạn chế trong công tác tham mưu, 
chỉ đạo và hướng dẫn công tác thi hành án. Đặc biệt, án có giá trị không quá 500.000đ 
do UBND các phường trực tiếp đôn đốc thi hành đạt tỷ lệ thấp, ảnh hưởng đến hiệu lực 
pháp luật của bản án.

Để chấn chỉnh và tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi 
hành án dân sự trên địa bàn, UBND quận Sơn Trà chỉ thị:

1. Phòng Tư pháp có trách nhiệm: Tham mưu cho UBND quận củng cố, kiện toàn về 
tổ chức Ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự quận; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động 
của Ban chỉ đạo công tác thi hành án phù hợp với tình hình thực tế, gắn trách nhiệm cụ thể 
của từng thành viên Ban chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi hành 
án ở từng địa phương; phối hợp với các ngành, các cấp  tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội 
dung Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm 
nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của cán bộ, công 
chức và nhân dân, làm chuyển biến cơ bản công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quận, 
nâng cao tỷ lệ tự nguyện thi hành án.

2. Cơ quan Thi hành án dân sự quận Sơn Trà có trách nhiệm: phối hợp chặt chẽ 
với phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực thi hành án; chủ động tham 
mưu, đề xuất các giải pháp thi hành án hữu hiệu, phấn đấu giảm lượng án dân sự tồn 
đọng, nâng cao tỷ lệ thi hành án; thường xuyên xác minh, phân loại và xử lý án theo 
quy định pháp luật; tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra UBND các 
phường trong tác nghiệp thi hành án và trực tiếp đôn đốc thi hành án, kịp thời giải 
quyết các vướng mắc của UBND phường. Hằng năm tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ cho 



cán bộ Tư pháp phường; thực hiện tốt quy chế tiếp công dân trong giải quyết việc thi 
hành án; tích cực phòng ngừa và kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực, thiếu trách 
nhiệm gây phiền hà cho nhân dân trong công tác thi hành án. 

3. UBND các phường: thành lập Tiểu ban chỉ đạo thi hành án dân sự do Chủ tịch 
UBND phường làm Trưởng Tiểu ban. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND quận trong việc đôn đốc thi hành án tại địa phương; phân công cán bộ Tư 
pháp phụ trách công tác thi hành án, đảm bảo tất cả các vụ việc thi hành án chuyển giao 
đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ hoạt 
động thi hành án tại cơ sở và hỗ trợ tích cực với cơ quan thi hành án trong việc xác minh, 
cưỡng chế thi hành án...; tham mưu cấp ủy chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương 
tích cực hỗ trợ hoạt động thi hành án; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu 
cầu của UBND quận và Cơ quan Thi hành án quận.

4. Công an quận Sơn Trà chịu trách nhiệm: chỉ đạo lực lượng Công an quận, Công 
an các phường phối hợp với Thi hành án dân sự quận và UBND các phường  bảo vệ 
việc cưỡng chế thi hành án dân sự có kết quả, tránh xảy ra tình trạng mất an ninh trật 
tự; tích cực hỗ trợ cho cơ quan thi hành án và UBND các phường trong công tác xác 
minh điều kiện thi hành án, tống đạt các văn bản thi hành án nhằm bảo đảm hoạt động 
thi hành án an toàn và đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp 
luật trên địa bàn quận xử lý nghiêm minh đối với các hành vi cản trở hoặc chống đối 
việc thi hành án. 

5. Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quận, thủ trưởng các phòng, ban 
thuộc quận theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với cơ quan thi 
hành án quận và UBND các phường thực hiện tốt công tác thi hành án trên địa bàn.

Đài truyền thanh quận và phường có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
thi hành án dân sự. Kịp thời đưa tin, bài về hoạt động thi hành án dân sự để tạo ảnh 
hưởng tích cực trong xã hội và nhân dân.

6. Đề nghị các Ban giải tỏa đền bù, ban quản lý, công ty thực hiện nhiệm vụ giải 
tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư các dự án trên địa bàn quận phối hợp tổ chức thi hành 
các vụ việc có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được đền 
bù giải toả thuộc các dự án do đơn vị thực hiện, trả lời bằng văn bản các yêu cầu của cơ 
quan thi hành án dân sự xác minh về tài sản của người phải thi hành án thuộc các dự án 
do đơn vị quản lý.

Đề nghị Đồn Biên phòng 252 tham gia phối hợp thi hành án đối với các chủ 
phương tiện thuỷ sản, tài sản trên địa bàn do bộ đội biên phòng quản lý. Phối hợp với 
phòng Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự trên địa 
bàn do Đồn phụ trách. 



7. Trưởng phòng Tư  pháp, Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng cơ quan Thi 
hành án dân sự quận và các phòng, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức 
thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Hàng quý, 06 tháng, năm, phòng Tư pháp tổng hợp 
tình hình, báo cáo UBND quận xem xét chỉ đạo./.
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