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CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngày 14 tháng 11 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành
từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Đây là văn bản pháp lý có ý nghĩa quan trọng, góp
phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết số
24/2008/NQ-QH12 về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự, Uỷ ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng chỉ thị:
1. Giám đốc Sở Tư pháp
a) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành
phố ban hành trước đây trái với Luật Thi hành án dân sự, báo cáo đề xuất UBND
thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;
b) Xây dựng kế hoạch biên soạn, in ấn tài liệu và chủ động phối hợp với các cơ
quan thông tin đại chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ
chức thành viên trong việc tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của
Luật Thi hành án dân sự, các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức, biện
pháp khác nhau, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh
pháp luật về thi hành án dân sự, tạo điều kiện để công tác thi hành án dân sự ngày
càng đạt hiệu quả cao, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trên địa bàn thành
phố.
2. Trưởng Thi hành án dân sự thành phố
a) Khẩn trương thực hiện việc rà soát, phân loại, đánh giá cán bộ, Chấp hành
viên, chuẩn bị công tác nhân sự cho việc thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự theo
sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp;
b) Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đầu tư xây
dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, kho vật chứng của các cơ quan thi hành án, trên cơ sở
đó kiến nghị với Bộ Tư pháp về kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, đồng thời hoàn chỉnh
quy hoạch, kế hoạch xây dựng trụ sở làm việc cho phù hợp với mô hình tổ chức;
c) Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi
hành án dân sự theo quy định Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi

hành cho cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức các cơ
quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn thành phố;
d) Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự các quận, huyện tiến hành tổng rà soát,
phân loại đối với việc thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không
quá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) theo quy định tại khoản 1 Nghị quyết số
24/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội để phối hợp với Viện
Kiểm sát cùng cấp lập danh sách đề nghị Tòa án nhân dân ra quyết định miễn thi
hành án đối với khoản nghĩa vụ đó;
đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ của công chức,
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những công chức thiếu trách nhiệm hoặc có những
biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân trong hoạt động thi hành
án;
e) Kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ
án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa
phương.
g) Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, điều hành; tạo điều kiện để Chấp hành viên,
cán bộ thi hành án tích cực, chủ động, sáng tạo, có bản lĩnh trong thực thi nhiệm vụ;
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiên quyết không để án có điều kiện mà chưa
hoặc chậm thi hành do lỗi chủ quan của Chấp hành viên cơ quan Thi hành án;
h) Chủ động phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân kịp thời
phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án. Tích cực phối
hợp với trại giam, trại tạm giam đôn đốc phạm nhân thi hành tốt trách nhiệm dân sự,
đảm bảo chặt chẽ các điều kiện xét đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
cho phạm nhân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu
nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư tồn đọng, khiếu nại kéo dài gây ra bức
xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương.
3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao
thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ
a) Có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn tham gia Hội đồng tiêu hủy vật
chứng, tài sản khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của Luật
Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
b) Phối hợp và chỉ đạo ngành dọc cấp dưới phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi
hành án dân sự các cấp trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn
thành phố;
c) Giám đốc Sở Tài chính đề xuất việc hỗ trợ kinh phí cho cơ quan Thi hành án
dân sự thành phố, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án theo tinh thần
Nghị Quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị;
d) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao đất cho cơ quan Thi
hành án dân sự thành phố xây dựng kho vật chứng theo quy định tại Nghị định số

18/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế
Quản lý kho vật chứng.
Chỉ đạo các cơ quan đăng ký tài sản tạm dừng hoặc dừng thực hiện các yêu cầu
liên quan đến các giao dịch đối với tài sản của người phải thi hành án theo văn bản
yêu cầu của Chấp hành viên.
4. Giám đốc Kho bạc nhà nước tại Đà Nẵng, Giám đốc Ngân hàng nhà nước
chi nhánh tại Đà Nẵng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người
phải thi hành án; các khoản thu nhập của người phải thi hành án đang được chi trả
qua Bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên;
b) Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời yêu cầu của cơ quan Thi hành án, Chấp
hành viên về phong tỏa tài khoản, phong toả tài sản, khấu trừ tiền trong tài khoản của
người phải thi hành án.
5. Giám đốc Công an thành phố
Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp của thành phố, công
an các quận, huyện và các lực lượng khác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án
dân sự các cấp trong việc cưỡng chế thi hành các vụ, việc phức tạp theo đề nghị của
các cơ quan Thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 7832/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy
chế phối hợp hoạt động bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự giữa cơ quan Thi hành
án dân sự và cơ quan công an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố
Chỉ đạo các cơ quan và đơn vị trực thuộc trực tiếp tham gia phối hợp theo yêu
cầu của cơ quan Thi hành án dân sự đối với các chủ phương tiện, tài sản trên khu vực
biên giới biển phụ trách.
7. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện
a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thi hành án dân sự cùng cấp,
các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Uỷ ban nhân dân xã, phường mở nhiều đợt
tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu rộng trong cán bộ công chức và
nhân dân nhằm nâng cao ý thức pháp luật trong việc chấp hành Luật Thi hành án dân
sự;
b) Chủ động phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự thành phố trong việc chỉ
đạo cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện thực hiện tốt công tác tổ chức hoạt động
thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định tại Điều 174 Luật Thi hành án dân sự;
c) Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện đủ đáp ứng yêu cầu tăng
cường và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự tại địa phương.
8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự sâu rộng trong nhân
dân;
b) Phối hợp với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thông
báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện
pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự theo quy
định tại Điều 175 Luật Thi hành án dân sự.
9. Trưởng ban các Ban Giải tỏa đền bù, Ban Quản lý dự án, Giám đốc các
Công ty thực hiện chức năng giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư tại các dự án
trên địa bàn thành phố
a) Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự để tổ chức thi hành các vụ,
việc có liên quan đến tài sản của người phải thi hành án là đối tượng được bồi
thường, hỗ trợ về nhà, đất, tiền và tài sản khác thuộc các dự án do đơn vị thực hiện,
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân;
b) Các đơn vị phải trả lời bằng văn bản khi có văn bản của cơ quan Thi hành án
dân sự yêu cầu xác minh về tiền, tài sản của người phải thi hành án.
10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Chỉ
thị số 12/2005/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố
Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
11. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường và tổ chức, cá nhân có
liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
Giao Trưởng Thi hành án dân sự thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố
theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sáu tháng và hàng năm tổng
hợp báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân thành phố để theo dõi, chỉ đạo./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh

