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BAO CÁO
Kt qua cong tác thi hành dan sty 06 tháng ctu nàm 2020
Phiro'ng hir&ng nhim vii cong tác 06 tháng cuôi nãm 2020
Trong 06 tháng du 11am 2020, tInh hInh phát trin kinh t x hOi trên dja
bàn huyn có nhiêu thun lcñ nhimg cOng con nhiêu khó khän do diêu kin cc sâ
kinh té, thu nhap và di song nhân dan cOn chixa diiçc nâng cao; tInh hInh phát
sinh cac tranh chap dan s11 ngày càng nhiêu, so vic thii l thi hành an trong 06
tháng dâu nàm 2020 tang nhiêu và mOt so vii vic có tInh chat phüc tp trong
11am 2019 chuyên qua van cOn ton dçng, có ành hu&ng nhât djnh den cong tác thi
hành an dan sir.
Tuy có khó khän nhi.rng duqc sir quan tam chi dao cOa Ciic Thi hành an
dan sir tinh Gia Lai, các cap Oy Dâng, chInh quyên dja phucmg và sr phôi hqp
cOa các cy quan nên Chi cic Thi hành an dan sir huyn dã to chüc thirc hin hoàn
thành tot nhim vi dugc giao trong 06 tháng dâu nàm 2020.
Chi ciic Thi hành an dan sir huyn Kbang báo cáo kt qua cong tác thi hành an
dan s1r 06 tháng d.0 nàm 2020 và Phucrng hithng nhim vii cong tác thi hành an
dan sir 06 tháng cui näm 2020 cOa Chi cic Thi hành an dan sr huyn nhu sau:
I. KET QUA CONG TÁC
1. Kt qua dt dirçrc
1.1. Kêt qua thi hành an dan sty v vic và tin (tfr ngày 01/12/2019 dIn
ngày 15/6/2020)
*Vê vjêc:
Tong so viêc dâ thii 1: 526 viêc, trong do: sO cO chuyên sang: 289 vic, so
mói thu 1: 237 viec.
- Dã giãi quyt xong: 202 vic, dat 3 8,40% so vâi s vic phãi thi hành.
- S vic chuyn kSr sau là: 324 vic (trong do s vic có diu kin thi hành
là 177 vic, so vic chua có diêu kin thi hành là 147 vic).
* Vê tiên:
Tng s tin dã thii l: 30.036.348.000 dng, trong do: s CO chuyn sang:
22.644.680.000 dông, sO môi th l: 7.391.668.000 dông;
- f) giâi quyt xong: 1.142.720.000 dng, dat 3,8% so vi tong s tiên dà
thiil.

- S tin chuyn k sau là: 28.779.528.000 dng (trong do s tin cO diu
kin thi hành là: 13.221.714.000 dông; So tiên chua có ctiêu kiin thi hành là:
15.557.814.000 dông).
* Dánh giá tInh hInh và chi rö nguyen nhân an tn d9ng, nhât là di vâi
luçing an ton dçng
dài.
leo

* Luyng vic thi hành an thii l ngày càng tang và vic ton dçng van con
nhiêu. Nguyen nhân làdo sO vic phãi thi hành vi tInh chat phirc tap, khó thi
hành van cOn nhiêu, diên hInh thu các vi ye vi phm các quy djnh ye khai thác
và bào v nirng, các vii an lien quan den vic vay nç tiên và lien quan các to chirc
tin dçing ngân hang th.rcxng mai, Ngân hang chInh sách xã hi, các vii vic có
nghia vii lien dth theo phân.
so

Mt s vic thi hành an cOn tn dçng do nguôi phâi thi hành an chua có
thrc ,châp hành pháp lust, cô tInh chây I nhàm kéo dài thi gian thi hãnh an;
chuyên di khOi dja phuang không rô non cu trñ; dang phãi chap hành an phit tü,
không có tài san, nguôn thu nhp hoac Co tài san nhung dâ the chap ti Các Ngân
hang, tài san chung chua phân chia nén vic giài quyêt thi hành an gap nhiêu khó
khän.
Co vic thi hành an cOn tn d9ng phüc tp dâ kin nghj ti'r näm 2008 dn
nay CáC co' quan có thâm quyên mi Co van bàn giãi thIch, hithng dan nhung vi
viii vic Co tInh chat phirc ttp nên van chua the thi hành trên thirc tê.
tác phi hqp cüa mt s con quan vOi Chi cc Thi hành an dan six
huyn trong vic giâi quyêt thi hành an cOn có vii vic chua kjp thi theo quy
djnh pháp 1ut. Cci the co rnt
vçi có lien quan den viçc dãng k quyên s& hU'u
tài san va x1r l tài san the chap tai CáC Ngân hang, xác nhn thông tin ye tài san
cüa nguôi phãi thi hành an, giâi quyêt các khoàn tiên tam thu con ton d9ng theo
thông báo cua TOa an nhân dan huyn và các khoàn tiên do trai giam thu cüa
ducing sir dang thi hành an pht tü.
Cong

so

Ngoài nhctng nguyen nhân khách qua?. tren thi cOn có mt nguyen nhân
chU quan nhu: Mt vic có diêu kin th hành an nhung Chap hành viên chua
có giãi pháp tIch Circ dê giái quyêt thi hành an nên hiu qua cong tác thi hành an
cOn chua cao so vi yêu câu thim vii duic giao; COng tác tir kiêm tra cüa mt
dOng chI can b, cong chirc thirc hi: chua thu?mg xuyên, trách nhim vôi
cong vic dugc giao thirc hin cOn có mahan che nhât dnh.
so

so

so

A
1.2 Ye tinh hrnh thrc hiçn m$ so chi tieu khac theo Ngh quyet so
37/2012/QH13 cüa Quc hi:
A

A

A

A

Chi tiêu v "Ra quyt djnh thi hành an dung thai han dôi vói 100% các bàn
an, quyt djnh v dan 5ir dà CO hiu 1irc theo thing quy djnh cüa pháp lust"; chi tiêu
v "bào dam chinh xac, dung pháp lust tron vic xác minh, phân loai an dan sir có
diu kin thi hành và chua có diu kin thi hành"; chi tiêu "Con bàn khäc phiic tInh
trang vi pham pháp 1ut trong hoat dng thi' hành an": Chi ciic Thi hành dan sir
huyn d thc hin t& các chi tiêu dê ra
an

1.3. Cong tác tip cong dn và giãi quyt khiêu ni, t cáo
Trong 06 tháng du 11am 2020, Chi ciic Thi hânh an dan sr huyn dã thirc
hin t& vic tip Cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo. Ci th:
- Chi cic Thi hành an dan sr huyn dã ban hành ni quy, quy ch tip cong
dan; d phân cong 1nh do, can b trirc tiêp cong dan và huó'ng dan cong dan
den lien h giài quyêt thi hành an dan sir theo quy djnh.
- Thirc tin cOng tác tip cOng dan, giái quyt khiu nai, th cáo tai chi ciic,
các thun 1çi, khó khàn, vxâng mAc, kiên nghj và dê xuât giãi pháp thirc hin:
+ Chi ci1c Thi hành an dan s1r huyn dã thçrc hin vic tip cong dan Va
huécng dan cong dan theo dung quy djnh pháp 1u.t. Vic tiêp dan duçic vào so tiêp
cong dan và ho sci giãi quyêt ctê nghj, kiên nghj, khiêu ni, tO cáo duçic th%rc hin
theo quy djnh.
+ Mc dü Chi citc Thi hành an dan sir huyn dã có can b tham muu giài
quyêt khiêu nai to cao ye thi hanh an dan su nhung van con kiêm nhiêm nhiêu
cong vic nên vic tham mini giài quyêt dan khiêu nti, to cáo van con nhüng khó
khAn nhât dinh.
+ Hiên nay, Lust chua quy djnh c11 th ca quan có thm quyn và trách
nhirn xr 12 dôi vOi ngthi tO cáo sai s1r th.t dà có kêt lun giâi quyêt cüa ca quan
có thâm quyên.
+ D nghj B Tu pháp, Tng cuc Thi hành an dan sir, C%lc Thi hành an dan
s1r tinh quan tam cap kinh phi dê thirc hin chê d bôi duOiig dôi vâi can b, cOng
chüc lam cOng tác tiêp cong dan, xü l dan thu khiêu ni, to cáo theo dung quyêt
djnh so 3887/QD-BTP ngày 18/12/20 12 cfia B tru&ng B Tu pháp.
- Trong 6 tháng d.0 nAm 2020, Chi ctc Thi hành an dan sir huyn dâ tip
nh.n 04 dan khiu nai và dâ giái quy& xong 04 dan theo quy djnh pháp lut.
1.4. COng tác thi hành an hành chInh
- Chi c11c Thi hành an dan sir huyn dA ph bin, quán trit Lut th tling
hành chInh näm 2015, Nghi dinh s 7 1/20 16/ND-CP và các van bàn hung dan,
chi dao có lien quan dn cong tác thi hành an hành chInh dn can b, cong chuc,
than viên trong ca quan và thirc hin dung quy djnh khi nhn bàn an hành chInh.
- Tinh dn ht ngày 15/6/2020, Chi cIic Thi hành an dan sir huyn chua nhn
bàn an hành chInh nào t1r TOa an nhan dan.
1.5. COng tác bli thtrOng Nhà nu'&c và báo dam tài chInh
- V cong tác bi thirOng Nhà nitO'c trong li'nh vicc THADS: Tinh dn ngày
15/6/2020, chua có v1t vic nào phãi bi th.thng nhà nithc.
- V cong tác báo dam tài chInh trong linh virc THADS, tinh dn ngày
15/6/2020, chua có vi vic nào ye bào dim tài chInh.
1.6. Cong tác phi hçp trong thi hành an dan siy

- Cong tác ph& hçp, chi dto gi€a các b, ngânh trong vic hoàn thin th ch&
Ban thuè'ng vii Huyn Uy, Hi dMg nhân dan huyn, Uy ban nhân dan
huyn và Ban chi dao Thi hành an dan sic huyn thixông xuyên quan tam, chi dao
các Co quan có lion quan phôi hqp vói Chi ciic Thi hành an dan sir huyn dê giãi
quyOt các vii an diOm, phIrc tp diiçic kp thai, dung quy djnh pháp 1ut.
Thirc hin Chi thj s 23/CT-TU ngày 25/08/2015 cüa Ban thithng vi Tinh
üy Gia Lai, Ban thisèng vii huyn üy dà ban hành Cong van so 64-CVIHU ngày
27/10/20 15 ye vic tang cix?mg sir lành do cüa Dãng dôi vôi cong tác thi hành an
dan sir trên dja bàn huyn.
Chi ciic Thi hành an dan sir huyn dâ ban hành Quy ch lam vic và quan
h cong tác, ra Quyêt djnh giao chi tiOu, nhim v11 nàm 2020 cho Chap hành viOn
Chi cçic Thi hành an dan sir huyn; chü dng, tIch circ phôi hp các co quan, to
chüc lien quan và Uy ban nhân dan các x, thj trân trong vic thirc hin xác minh,
giài quyOt thi hành an & co sâ và tuyên truyên giáo diic thuyêt phiic throng sir tir
nguyen thi hành an.
Các co quan lien quan dâ có sir phôi hçTp ch.t chê, dông b, kjp th&i khi có
van bàn yOu câu cüa Chi CI1C Thi hành an dan sir huyn.
- Cong tác phi hqp, chi do t chi thi hành hInh pht ti&n và trách nhim
dan sij cUa ngi.thi phài thi hành dang chp hành an pht tü và vic xét giàm th&i
hn chp hành an pht tC, dc xá.
Chi cic Thi hành an dan sir huyn dã phi hçp chat chè v&i trti giam, tri
tm giam d tng dt các van ban giy t và thu tin cüa ngix&i phãi thi hành an
dang chp hành an pht tü.
Thrc hiên sir chi d,o cüa Tong .gic Thi hành an dan sr và sir hiràng dn
cüa Cic Thi hành an dan si1 tinh Gia L ai, Chi ciic Thi hành an dan s11 huyn dâ
thrc hin vic rà soát, xir 1 tiOn cüa nhftng ngu&i dang chap hành hInh pht tü
np ti trii giam chuyên giao cho Chi cic dira trOn danh sách Ciic Thi hành an
dan s1r tinh gi:ri. DOn nay, Chi cic Thi h,nh an dan sr huyn dã rà soát, phân loai
xong Va dang trong qua trInh xà 1.
Kjp th?yi th1rc hin viêc cung cp thông tin, xác nhn k& qua thi hành an
cho co quan cOng an và throng sir, to mci diOu kin giüp du(mg sir thirc hin
nghTa v dO có the xét giãm an.
- TInh hInh, kt qua thirc hin các Quy ch ph6i hçp liOn ngành:
Quy ch phi hçip lien ngành s 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTCVKSNDTC ngày 09/10/20 14 cüa B Tix. pháp, BO Cong an, Vin Kim sat nhân
dan ti cao, Tôa an nhân dan ti cao: Chi ciic thi hânh an dan sr huyn dã ph
biên dOn toàn th can b, cong chüc, nhân viOn trong co quan và th%rc hin t
quy ch.
Quy ch phM hqp vâi Ngân hang Nhà nixâc và k& qua th 1 các vi vic
thi hành an liOn quan dn hot dng tin dung, ngân hang: Chi c1ic Thi hânh an

dan sir huyn th%rc hin t& quy ch và tIch ctre thire hin, chü tr9ng giài qUyét
các vi vic thi hành an lien quan dn hoat dng tin diing, ngân hang và dã dat
duçc nhUng kêt qua nht djnh.
Quy cb phi hap vói Bào him xã hi Vit Nam theo chi dao cüa Bi,
Tng cue: Thirc hin t& quy ch; tham gia dy dü và dóng bão hiêm kjp thi.
Bào him xà hi cüng phi hap tht vâi Chi cie Thi hành an dan s1r trong vice
xác minh, cung cp thông tin và cuông ch khu trir thu nhp (hang) cUa ngui
phài thi hành an và trong các hoat dng khác.
2. Nhfing

tim

tii, hin ch, khó khãn, vir&ng mc và nguyen nhãn

•

A

2.1 Ton tii, hn che:
an tuyên khó thi hành,
Chi ciic Thi hành an dan sr huyn con 01 bàn an
thu 1 tü nàm 2008 dn nay là han 10 näm, Chi ciic Thi hành an dà dê nghj giám
dime thm nhiu lan, hin tai dã có van bàn giãi thIch cüa tôa an và huó'ng dn chi
dao cCia Cc Thi hành an dan sir tinh nhixng thirc tim vn rt khó thi hành.
Tea

Kho vt chi.'rng chixa duge du tu xây drng, hin tai Chi
kho nên vic bào quãn tài san có nhcrng khó khän nhât djnh.

C11C

van phái thuê

Cán bO
cong tác tiimp Cong dan, giãi quyimt khiimu nai, tim cáo chixa dugc
hithng chim d bM duo'ng theo Quyimt djnh sim 3887/QD-BTP ngày 18/12/20 12 cüa
Bô Tiz pháp quy djnh chim d bimi duOng dimi vói can b, cong chtrc lam cong tác
tiimp cong dan, xi:r l don thu khiimu nai, tim cao, kiimn ngh, phán ánh trong các don
vi thuc B Tu pháp và co quan Thi hành an dan sir.
lam

2.2 Khó khãn, vtr&ng mac:
Kbang & vj trI phIa dông tinh Gia Lai, dja bàn rng, dja hInh khó khàn hiimm
tr&, là mt huyn con nhiimu xä dc bit khó khän, có nhüng xä each trung tam thj
trân cá tram km du&ng rung dn den khó khãn trên tht cá eác mit, tü vic di co
s&, triu ttp throng sir, giài quyimt vic thi hành an cho dimn tuyên truy6 pháp lut,
kinh phi di
.Day vra là khó khàn vuxa là nguyen nhân cüa nhUng khó khän.
lai••

Mt sim v1i vic tài san dã thim chp ngân hang, sim tin vay visqt cã giá trj tài
san thim chp vi thim vic phãi thi hành bj timn dçng, không kê biên xr l tài san
dirge, cAn cir dim du'a vào an chuB có diimu kin không rO rang (van con nhiimu quan
diimm khác nhau), và eho dü có dira vào an chua có diimu kin thI vn phãi theo dOi
an và lam giâm t' l an có diimu kin.
Trên thirc tim vice thi hành an nghTa vi lien dâi theo phn rt khó, ngithi phái
thi hành an không hiimu hoc cim tInh không hiimu, không chp nhn np phn cOn
lai, nimu Chp hành viôn kiên quyimt thi hành có thim s dn dimn sir chimng dimi quyimt
lit, ánh huOng dimn tInh hInh an ninh chinh trj trên dja bàn và không dirge sir

dng thun cüa chInh quyn dja phuang và nhân dan. Do 4y, mt so vi có nghia
v1i lien di theo phn vn con tn dçng tai Chi ciic Thi hành an dan s1r huyn.
Vic xác djnh an có diu kin, chira có diu kin theo Thông ti.r 08/2015/TTBTP ngày 26/6/20 15 vn con nhing khó khän nhât djnh nhu: dôi vâi các vii vic
ke biên ban du giá nhiu 1n nlnmg không ban duçic chU yêu là do nguyen nhân
khách quan, loai vic nay vn xp vào vic có diu kin thi hành an s gay khó
khãn trong viêc thc hiên cac chi tiêu v vic, tin, giàm an tn di v6i Chap
hành viên b&i vói trumg hçrp nay ChLp hành vién không th lam gI khác han.
2.3 Nguyen nhân
* V chi quan
Mt s vic có diukin thi hành an nhimg Chip hành viên chiia có giãi
pháp tIch c1rc dê giài quy thi hành an nên hiu qua Cong tác thi hành an con
chaa cao so vói yeu cu nhim vij duqc giao.
Cong tác tir kim tra cüa mt s dng chI can b, cong chirc thirc hin chua
thithng xuyên, trách nhii vâi cong vic di.rqc giao thirc hin con có m.t han chê
nhât dinh.
* Vé' khách quan
S luçmg vic thi hành an th 1 mi trong 06 tháng du 11am nám 2020
tang, s vic phài thi iiành vi tInh chat phüc tap, khó thi hânh vn con nhiu,
din hInh nhir các vi vi pham các quy djnh v khai thác và báo v rmg, các v
an lien quan dn vi vayn tin và lien quan các t chirc tin dcing ngân hang
thucmg mai, Ngân hang chInh sách xã hi, các vii vic có nghTa vli lien dói theo
phn....
1.
Mt s vic thi hành an con tn d9ng do ngithi phài thi hành an chua có
thüc chap hành pthp lut, cô tInh chây I nhäm kéo dài thai gian thi hành an;
chuyên di khOi da phixang không rO nai cu trü; dang phãi chap hành an phat tü,
không có tài san. nguôn thu nhp hoc có tài san nhur g dã the chap tai các Ngân
hang, tài san chung chua phân chia nên vic giài quyêt thi hành an gp nhiêu khó
khän.
Vic giâi thIch bàn an có lüc chua kjp thi, vic hithng dn chi dao cüa cci
quan cap trén co vi chua thrc sir hiu qua và phü hcp thirc té.
Cong tac ph& hqp cüa mit s cci quan vói Chi ciic Thi hành an dan sr
huyn trong vic giãi quyêt thi hành an con có vi vic chua kjp thai theo quy
djnh phàp lust. CM the có rnt so v có lien quan den vic dàng k quyên s hüu
tài san và xi 1 tài san the chap tai các Ngân hang, xac nhn thông tin ye tài san
cüa nguôi phâi thi hành an, giãi quyêt các khoãn tiên tarn thu cOn ton dQng theo
thông báo cüa Ta an nhân dan huyn và cac khoãn tiên do trai giam thu cüa
duang sir dang thi hành an pht tü.

Dánh giá chung:
Thrc hiên sir chi dao cüa Cuc Thi hành an dan sir tinh Gia Lai, Ban thu&ng
vi huyn üy, Hi dông nhân dan huyn, Uy ban nhân dan huyn, Ban chi dao thi
hành an dan sir huyn, trong 06 tháng dâu näm 2020, Chi c11c Thi hành an dan sir
huyn dã to chüc triên khai thirc hin tot nhim vii cong tác thi hành an dan sir,
dat két qua tich circ, hoàn thành thim vii cOng tác cüa h thông thi hành an dan
sir và dáp 1mg yeu cau nhim vii chInh trj trên dja bàn huyn. Chi civic Thi hành
an dan sir huyn tiêp tiic phân dâu to chüc thi hành an dat kêt qua, hoàn thành tot
han nCra chi tiêu cüa ngành dê ra.
II. PHTXNG HIJ'ONG, NHIM \TEJ TRQNG TAM VA GIAI PHAP
CHU YEU 6 THANG CUOI NAM 2020
t Phtro'ng hiró'ng, nhim vii tr9ng tam 06thángcui nãm 2020
1.1 Chip hanh và th'rc hin t& nhim vi cong tác thi hành an dan sr theo
si chi dao cüa Tong cic Thi hành an dan sçr, Cic Thi hành an dan sir tinh Gia Lai
và Uy ban nhân dan huyn Kbang.
Tip tic trin khai thirc hin t& Chi thi s 23-CT/TU ngày 25/8/20 15 cüa
Ban thuing vi tinh üy Gia Lai và Cong van so 64-CViHLJ ngày 27/10/2015 ye
vic tang cuông sir lãnh dao cüa Dàng dôi vói cong tác thi hành an dan s1r trên
da bàn huyn.
1.2 Dam bâo tht cong tác quàn 1, diu hành, phân cong nhim viI can b,
cong chüc trong ca quan và tang cuing Cong tác kiêm tra, don dôc Chap hành
viên thirc hin nâng cao hiu qua cOng tác thi hành an.
Thuc hiên t6t trInh tir, thu tic giâi quy& thi hành an dan sir theo dling quy
djnh cUa pháp luat.
1.3 Thrc hin rà soát, phân loai các vu an có diu kiên thi hành an, chua có
diêu kin thi hành an, cácvii an diem, các v11 an lien quan tin diing ngân hang dê
chi dao kjp thôi giài quyêt thi hành an và áp ding các bin pháp curing chê thi
hành an theo quy djnh pháp lut.
1.4 Phi hçp chat chë vth các ca quanhu quan, Uy ban nhân dan các xà,
thj trân nhäm tang cung cong tác tuyên truyên giáo dçic pháp 1u.t ye thi hành an,
thirc hin giáo diic, thuyêt phiic giãi quyêt các v an ton dçng & ti ca s& dat hiu
qua, dung quy djnh.
1.5 Phn du thi hành an xong v vic dat trén 80% so vói so vic có diêu
kin thi hành an, ye tiên dt trên 38% so vâi so tiên có diêu kin thi hành an. Bào
dam theo dOi viêc thi hành dôi vói 100% bàn an, quyêt djnh có hiu 1irc pháp 1ut
cüaTôa an ye vi1 vic hành chInh có ni dung theo dOi thi hành.
1.6 Thrc hin t& cong tác trrc tip dan, giâi quyt kjp th&i dan thu khiu
to cáo cUa cong dan ye vic giâi quyêt thi hành an theo quy djnh pháp 1ut.
1.7 Quàn 1 thu, chi, thanh quyt toán báo cáo tin, tài san, tang v.t vii an,
tiên han mIre ngân sách Nhà nuOc cap và km trü ho so thi hành an kjp th&i dung
quy djnh.

1.8 Tip tic thirc hin t& cong tác giüp d lang khó khän theo sr phân
cong cüa Ban thithng vli huyn üy Kbang và sr lãnh dao cüa Chi b Chi cvc Thi
hành an dan s1r huyn.
1.9 Thtrc hiên t& vic hçc tap và lam theo guang Bác và to chüc hoat dng
phong trào doàn the, thi dua trong cci quan nhäm thirc hin hoãn thành tot thim
vii cong tác thi hành an dan sr trên da bàn huyn trong 06 tháng cuôi näm 2020.
2. Giãi pháp chil yu
2.1. Thirc hin t& cOng tác giáo diic chInh trj tu tu&ng, cong tác länh dto
vã kiêm tra d0i vi can bO, cong chü'c, nhân viên trong co' quan nhäm chap hânh
thirc hin tot Nghj quyêt cUa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuóc, Ni quy, quy chê
cüa ngành và cüa co' quan dê ra.
2.2. Can cü six chi dao cüa Ciic Thi hânh an dan s11 tinh Gia Lai;Uy ban
nhan dan huyn, Chi ciic Thi hânh an dan sr huyn chü dng xay dirng kê hoach
cong tác và phôi hçip ch.t chë vói các co' quan lien quan, Uy ban nhân dan các xà,
thj trân dé to chüc th%rc hin tot cong tác tuyên truyên giáo diic pháp lut Va triên
khai nhim vii cOng tác thi hành an dan sir trên dja bàn huyn dt kêt qua, dung
quy dnh pháp lust.
2.3. Thc hin t& cong tác cài each thu t11c hành chInh, cãi cách Tu pháp,
tang cumg ki 1ut, k cuong, phát huy thüc tir giác và tinh than trách nhim,
chü dng, sang tao, nâng cao bàn linh nghê nghip dôi vói Chap hành viên, can
b cong chirc trong cci quan, thi dua thc hien hoàn thành nhim vit dugc giao, áp
diing và thrc hin dung trInh t1r thu tiic pháp 1ut quy djnh.
2.4. TIch circ tham muu Ban chi cto thi hành an dan s1r huyn chi dao giái
quyêt các v1i an diem, phirc tp có ãnh huO'ng den an ninh trt tir, an toàn xâ hi
dja phuong dê dam bâo tInh nghiêm minh cüa pháp 1ut và báo v pháp ché xa
hi chü nghia.
2.5. Phi hçip ch,t chë, kjp thôi vii các cci quan Cong an huyn, Vin kim
sat nhân dan huyn, Tôa an nhân dan huyn, các co quan có thâm quyên däng k)2
quyên sci hthi, six dçing tài san dé thrc hin k bi&i, tm gi và xü 1 tài san dê
dam bão vic thi hành an nhAm ngàn chn vic mua ban, chuyên nhuçrng, tâu tan
tài san trái pháp lust cüa nguèri phài thi hành an.
2.6 Thuc hiên t& cOng tác rà soat, phân loi vi vic thi hành an.
2.7. Thçrc hin tt cong tac tip dan, giãi quyt .kjp thai diing phap lust các
khiêu nai, tO cáo cüa các to chirc, cá nhân có lien quan den vic giài quyêt thi
hành an dan sir, dam bâo quyên, igi Ich cOa Nhà nuó'c, o' quan, to chirc, cOng dan
theo quy djnh pháp lut.
III. BE XUAT, MEN NGH!
D nghj B Tu pháp, Tng cic Thi hành an dan sir, Cic Thi hành an dan sr
tinh Gia Lai quan tam cp kinh phi b sung hoat dng thuô'ng xuyén, kinh phi bi
duo'ng can b lam cOng tác tip cong dan, giâi quy& khiu nai, t cáo và kinh phi
süa chüa trçi so cci quan, xay dmg kho tang vt thi hành an d dam bâo cho cOng

tác quân 1 tài san, tang 4t thi hành an dung theo quy djnh, dáp irng yêu c.0
thim vii cong tác thi hành an dan sr hin nay.
D nghi Cic Thi hành an dan si,r tinh Gia Lai ,Tông ciic Thi hành an dan sr,
B Tu pháp phôi hçip viii các B, ngânh có lien quan dê Co van bàn kjp thai
hithng dan thirc hin thông nhât các quy djnh ye phôi hçip cong tác thi hành an
dan sçr, dông thôi quy djnh các ché tài, trách nhim cüa các co quan, tO chüc, cá
nhân CO lien quan trong vic thirc hin thi hành an dan six theo quy djnh pháp

luat.
D nghj Ban thithng vi huyn üy, Hi dng nhân dan huyn, Uy ban nhân
dan huyn quan tam chi do các ngành lien quan và üy ban nhân dan các xã, thj
trân phôi hçp trong vic triên khai nhim vi1 cong tác thi hành an dê nâng cao
hiu qua cong tác thi hành an dan s1r trén dja bàn huyn trong 06 tháng cuôi näm
2020.
AToi nhmn:
- Cuc Thi hành an dan su tinh (b/c);
- Van phông Ciic;
- Lisu CCTHADS huyn. i
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