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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hoạt động thi hành án dân sự là giai đoạn cuối của quá trình tố tụng, đảm 

bảo cho Bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành và có hiệu lực trên thực tế 

nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ 

vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ 

máy nhà nước. 

Trong hoạt động tư pháp, việc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của 

Tòa án là một yêu cầu tất yếu khách quan, là nguyên tắc hiến định chỉ đạo toàn bộ 

tổ chức và hoạt động thi hành án nói chung và hoạt động thi hành án dân sự nói 

riêng. Điều 106 Hiến pháp năm 2013 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam quy định “Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải 

được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức hữu quan phải nghiêm 

chỉnh chấp hành” [61]. 

Do vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi hành án Nghị quyết số 49-

NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 

đã đề ra nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để giao Bộ Tư 

pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án trên toàn quốc nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước và 

mọi tổ chức công dân. 

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Chính phủ giao Bộ Tư pháp tiến hành 

dự thảo Bộ Luật Thi hành án. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đất nước 

Quốc hội đã tách thành hai Luật riêng lẻ: Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và 

Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Riêng việc thi hành án các bản án hành chính 

được quy định trong Luật Tố tụng hành chính năm 2010. 

Sau gần 10 năm thi hành, LTHADS đã có nhiều tác động tích cực và hiệu 

quả đối với đời sống kinh tế - xã hội và đời sống chính trị của đất nước. Đã tạo được 

hành lang pháp lý cơ bản, bảo đảm cho công tác thi hành án dân sự tiến hành có 
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hiệu quả. Hệ thống tổ chức THADS được thành lập phù hợp với yêu cầu của thực 

tiễn và tính chất đặc thù của THADS với mô hình: Tổng Cục Thi hành án dân sự 

trực thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Thi 

hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc Cục Thi hành án 

dân sự cấp tỉnh. Việc tổ chức hệ thống thi hành án dân sự theo ngành dọc đã tăng 

cường vị thế cơ quan thi hành án dân sự, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được 

giao, đồng thời tạo điều kiện cho việc quản lý, chỉ đạo chuyên ngành thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương cấp huyện, nhưng không xa rời sự lãnh, chỉ đạo của 

cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với công tác thi hành án dân sự. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thi hành án dân sự vẫn 

còn những bất cập chưa được giải quyết kịp thời như: Hệ thống văn bản pháp luật 

nói chung và các văn bản pháp luật thi hành án dân sự nói riêng vẫn còn nhiều 

khoảng trống, chưa điều chỉnh hết các quan hệ phức tạp nảy sinh trong thực tiễn 

THADS; công tác quản lý Nhà nước về THADS còn nhiều bất cập, chưa phù hợp 

và không phát huy được hiệu quả, đặc biệt là trong công tác quản lý về CCTHADS 

còn nhiều hạn chế, thiếu sót gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, đã làm giảm hiệu 

lực, hiệu quả của thi hành án dân sự. Nhiều Bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu 

lực pháp luật, nhưng không được tổ chức thi hành dứt điểm, đặc biệt, tình trạng vi 

phạm pháp luật trong tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự vẫn diễn ra nhiều. Từ 

những phân tích trên cho thấy công tác quản lý về cưỡng chế thi hành án dân sự có 

vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là mối quan tâm của dư luận và toàn xã hội. 

Với những lý do trên, người viết quyết định chọn đề tài “Quản lý Nhà nước 

về cưỡng chế Thi hành án dân sự - từ thực tiễn tỉnh Cà Mau” làm luận văn tốt 

nghiệp. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Trước tháng 7 năm 1993, hoạt động thi hành án dân sự chưa được nghiên 

cứu nhiều, chỉ có rất ít những công trình khoa học hay các bài nghiên cứu của các 

nhà khoa học đề cập đến vấn đề này. Chỉ sau khi công tác THADS chuyển giao cho 

Chính phủ thống nhất quản lý, nhất là trong tiến trình cải cách tư pháp, thực tiễn đòi 
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hỏi cần phải giải quyết, thì các vấn đề liên quan đến công tác THADS mới được 

nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu một cách toàn diện. Trong các công trình 

nghiên cứu về lĩnh vực thi hành án phải kể đến: 

- Đề tài cấp NN: “ Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức 

hoạt động THA ở Việt Nam trong giai đoạn mới” do Bộ Tư pháp chủ trì, 1998 [9]. 

- Đề tài: “THADS, thực trạng và hướng hoàn thiện của dự án VIE/98/001” 

do Bộ Tư pháp chủ trì thực  hiện dự án, năm 2009 [10]. 

- Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: “Mô hình quản lý thống nhất công tác thi hành 

án”, mã số 96-98-027/ĐT do Cục THADS và BTP chủ trì thực hiện năm 2010 [33]. 

- Đề tài nghiên cứu cấp Bộ năm 2010: “Kiện toàn mô hình tổ chức và đội 

ngũ cán bộ THA để thực hiện có hiệu quả LTHA năm 2008”, do PGS.TS Nguyễn 

Văn Luyện làm chủ nhiệm đề tài [53]. 

- Đề án nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những cơ sở lý luận và thực tiễn về 

chế định TPL”, mã số 95-98-114/ĐT do Viện nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ tư 

pháp và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, 2010 [96]. 

- Đề án số: 02/ĐA-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Cà Mau: “Đề án 

thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020”[88]. 

- Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuỷ với đề tài “Hoàn 

thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay”, Học viện chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh năm 2008 [76].  

- Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Thái với đề tài “Pháp 

chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay”, Học 

viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2008 [72].  

- Luận văn thạc sĩ luật học: "Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, 

thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện" của tác giả Nguyễn Công Long, Trường Đại 

học Luật Hà Nội năm 2000 [52].  

- Luận văn thạc sỹ luật học: “Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự 

trong quân đội” của tác giả Tăng Đình Năm, Khoa luật trường Đại học quốc gia Hà 

Nội năm 2006 [59]; 
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- Luận văn thạc sỹ luật của tác giả Nguyễn Trọng Tân “Áp dụng pháp luật 

trong cưỡng chế thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay”, Học viện chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh năm 2008 [71]. 

 - Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Phan Thị Thu Hằng “Quản lý nhà 

nước đối với hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay”, Học viện khoa 

học xã hội năm 2011 [47]. 

- Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Phạm Văn Hữu “ Quản lý nhà nước 

về thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam”, Học viện khoa học xã hội năm 

2011 [48]. 

- Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Nguyễn Mạnh Chiến “Thi hành án 

dân sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang”, Học viện khoa học xã hội năm 2012 [34]. 

- Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Phạm Huy Ân “Tổ chức và hoạt động 

của cơ quan thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”, Học viện khoa xã hội 

năm 2012 [1]. 

- Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Trần Phi Hùng “Pháp luật về thi hành 

án dân sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội”, Học viện khoa học xã hội năm 2012 [51]. 

- Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Giáp Văn Bền “Quản lý hành chính 

nhà nước đối với hoạt động thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang”, Học 

viện khoa học xã hội năm 2013 [21]. 

- Luận văn thạc sỹ luật học của tác  giả Trần Minh Nam “Tổ chức và hoạt 

động của Chi cục thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội”, Học viện khoa 

học xã hội năm 2013 [60]. 

Những công trình nêu trên đã có nội dung nghiên cứu về hiệu quả thực hiện 

pháp luật nói chung và hiệu quả THADS nói riêng ở nhiều vấn đề lý luận và thực 

tiễn. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu dưới góc độ lý luận 

và thực trạng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế trong THADS, lý 

giải các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng và các giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về CCTHADS tại  một địa phương cụ thể là tỉnh Cà Mau 

một cách toàn diện, chuyên sâu và trong điều kiện pháp luật THADS đã có nhiều 

thay đổi về căn bản như hiện nay.  
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Để nghiên cứu và thực hiện đề tài “Quản lý Nhà nước về cưỡng chế trong thi 

hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Cà Mau” Tôi đã tham khảo, kế thừa có chọn lọc kết 

quả của các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên đây.   

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Mục đích của đề tài là đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm quản lý nhà nước 

về cưỡng chế thi hành án dân sự từ thực tiễn tỉnh Cà Mau.  

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích nghiên cứu cần phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

sau:  

- Phân tích cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về cưỡng chế trong THADS 

nói chung và quản lý nhà nước về cưỡng chế trong THADS từ thực tiễn tỉnh Cà 

Mau nói riêng.  

- Đánh giá đúng đắn, đích thực về thực trạng hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về CCTHADS, từ đó đi sâu phân tích những kết quả đã đạt được và những 

hạn chế, tồn tại trong việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là 

khâu công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế trong THADS ở tỉnh Cà Mau và làm 

rõ nguyên nhân của thực trạng đó.  

- Đề xuất giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước về CCTHADS từ thực tiễn 

tỉnh Cà Mau.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn 

quản lý nhà nước về CCTHADS ở tỉnh Cà Mau.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Về nội dung: Từ thực tiễn áp dụng pháp luật trong CCTHADS ở tỉnh Cà 

Mau, luận văn nghiên cứu một cách tổng quát có hệ thống chế định quản lý nhà 

nước về CCTHADS hiện hành. Trong đó tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng 

về hiệu quả công tác quản lý nhà nước về THADS nói chung và khâu công tác quản 
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lý nhà nước về CCTHADS nói riêng; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của 

nó, để từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp đảm bảo cho việc nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước trong CCTHADS trong điều kiện hiện nay ở tỉnh Cà Mau.  

Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn việc quản lý nhà nước về 

CCTHADS của Cục THADS tỉnh Cà Mau khi thực hiện công tác THADS trong 05 

năm (2013-2017) và những văn bản quy phạm pháp luật về THADS nói chung và 

CCTHADS nói riêng trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2017.  

Về không gian: Luận văn nghiên cứu trong khoảng không gian nhất định tại 

địa bàn tỉnh Cà Mau. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Chương 1 sử dụng phương pháp luận dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - 

Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật và những quan điểm của 

Đảng và Nhà nước ta về công tác THADS, về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020 và những nghiên cứu có liên quan đến áp dụng pháp luật trong công tác quản 

lý nhà nước về CCTHADS nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự.  

Chương 2 sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực 

tiễn, phân tích và tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, thống kê kết hợp với khảo sát 

thực tế nhằm làm rõ thực trạng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở 

tỉnh Cà Mau.  

Chương 3 sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý luận và thực tiễn  

nhằm đưa ra những định hướng và giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cưỡng 

chế thi hành án dân sự.  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn luận văn 

Về lý luận, luận văn góp phần bổ sung, làm rõ lý luận về quản lý nhà nước 

về cưỡng chế thi hành án dân sự, cụ thể: 

- Đưa ra và luận giải được một số quan điểm cơ bản về khái niệm quản lý 

nhà nước về cưỡng chế THADS; các yếu tố cấu thành quản lý nhà nước về cưỡng 

chế thi hành án dân sự; yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự. 
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- Luận văn đánh giá, phân tích đúng thực trạng hiệu quả việc quản lý nhà 

nước về cưỡng chế trong THADS và đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm 

nâng cao chất lượng khâu công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế trong THADS ở 

tỉnh Cà Mau.  

Về thực tiễn, các đề xuất của luận văn có thể ứng dụng vào thực tiễn đề xuất 

định hướng đảm bảo tuân thủ pháp luật, bảo đảm, bảo vệ công lý, quyền con người, 

quyền công dân trong quá trình tổ chức CCTHADS; cải cách phương thức, thủ tục 

trong quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự theo hướng minh bạch, 

phục vụ, kiểm soát hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự và đưa ra những giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự tại tỉnh Cà Mau có hiệu quả. Học viên hy vọng kết quả nghiên 

cứu luận văn sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích dành cho các cán bộ, 

CHV đang công tác tại các Cơ quan THADS, các cán bộ, Kiểm sát viên VKSND 

thực hiện công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà 

nước về CCTHADS được khách quan, có căn cứ và đúng pháp luật.  

7. Cơ cấu của luận văn 

Nội dung của Đề tài được trình bày theo bố cục như sau: 

Lời nói đầu 

Chương 1. Những vấn đề lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước về cưỡng 

chế Thi hành án dân sự 

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở 

tỉnh Cà Mau 

Chương 3. Định hướng, giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự - từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

1.1. Khái quát chung về cưỡng chế Thi hành án dân sự  

1.1.1. Khái niệm cưỡng chế Thi hành án dân sự 

Để bảo đảm thực thi pháp luật mà mình ban hành ra, bất kỳ nhà nước nào 

cũng sử dụng sức mạnh cưỡng chế. “Cưỡng chế” là khái niệm thuộc phạm trù Nhà 

nước và Pháp luật, là hiện tượng gắn liền với nhà nước. Về thuật ngữ, hiểu theo 

nghĩa rộng, trong cuốn Đại từ điển Tiếng Việt của Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá 

Việt Nam do Nxb Văn hoá - Thông tin ấn hành 1998 nêu rõ: “cưỡng chế là bắt phải 

tuân theo bằng sức mạnh quyền lực” [77]. Còn theo cuốn Từ điển Bách khoa Việt 

Nam tập l xuất bản năm l995, thì khái niệm cưỡng chế là “dùng quyền lực nhà nước 

để bắt buộc người khác thực hiện những việc làm trái với ý muốn của họ. Cưỡng 

chế là một trong những phương pháp chủ yếu của hoạt động quản lý nhà nước” 

[78]; Theo cuốn Từ điển Luật học do Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội xuất bản năm 

1999 thì khái niệm cưỡng chế là “những biện pháp bắt buộc cá nhân hay tổ chức 

phải thực hiện và phục tùng một mệnh lệnh nhất định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền do nhà nước quy định” [79]. Như vậy, cưỡng chế là một phương thức 

sử dụng và bảo đảm cho quyền lực nhà nước. Tuỳ từng chế độ chính trị và điều kiện 

phát triển của kinh tế - xã hội cụ thể, mà ở từng nhà nước khác nhau, phương pháp 

cưỡng chế được sử dụng ở các phạm vi, mức độ và cách thức khác nhau. Ngoài ra, 

các hình thức và các biện pháp cũng được sử dụng tuỳ từng quan hệ xã hội mà pháp 

luật điều chỉnh. Nhưng nhìn chung bất cứ lĩnh vực nào mà pháp luật điều chỉnh 

cũng đều cần sử dụng các biện pháp cưỡng chế bảo đảm thi hành. Trong hoạt động 

tư pháp, để bảo đảm tính hiệu lực của các bản án, quyết định nhà nước phải định ra 

các biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc bảo đảm cho việc thi hành. Thực ra khi Toà 

án ra bản án, quyết định thì bản thân sự phán quyết đó đã thể hiện quyền lực đặc 

biệt của nhà nước, thể hiện sự cưỡng chế của nhà nước. Chính vì vậy ở khía cạnh 

nào đó, nói đến thi hành án cũng có nghĩa là nói đến cưỡng chế.  
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Theo quyết định của Toà án, người bị kết án phải chịu một hình phạt nhất 

định, hoặc một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đó phải gánh chịu một nghĩa vụ tài 

sản hay thực hiện một công việc vì lợi ích của người khác. Các chế tài này hiển 

nhiên là hoàn toàn trái với ý muốn của những người đó. Khó có thể hy vọng vào sự 

tự “trừng phạt” hoặc sự tự nguyện tuyệt đối của người phải thi hành án. Việc pháp 

luật quy định các biện pháp nhằm bảo đảm việc thực thi các bản án, quyết định của 

Toà án là tất yếu; Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật có được thi 

hành nghiêm chỉnh, dứt điểm hay không; kỷ cương pháp luật có được tôn trọng, lợi 

ích hợp pháp của nhà nước, của tập thể, của các tổ chức xã hội và mọi công dân có 

được bảo đảm hay không phụ thuộc nhiều vào kết quả thi hành án; trong thi hành án 

dân sự các bên đương sự có quyền tự định đoạt, thoả thuận với nhau nhằm thực hiện 

các quyền, nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án. Tự nguyện thi hành 

án đã trở thành một nguyên tắc, biện pháp quan trọng được Đảng và Nhà nước ta 

tập trung chỉ đạo tăng cường thường xuyên trong mọi giai đoạn xây dựng và phát 

triển đất nước. Làm tốt công tác động viên tự nguyện thi hành án một mặt giúp các 

cơ quan thi hành án dân sự đạt được số vụ việc thi hành xong mà không phải tốn 

kém kinh phí của ngân sách Nhà nước, không cần phải huy động lực lượng và các 

nguồn lực khác để tổ chức cưỡng chế; tự nguyện thi hành án tốt giúp giải tỏa mâu 

thuẫn, cũng cố tình làng, nghĩa xóm, thắt chặt tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân.  

Giải thích, thuyết phục để các bên tự nguyện thi hành án dân sự là nhiệm vụ 

của chấp hành viên, của cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành 

án; Còn thuyết phục trong thi hành án dân sự bắt nguồn từ việc các bên đương sự có 

quyền tự nguyện thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự đã được bản án, quyết định 

ghi nhận, thể hiện ý chí của các bên đương sự nhằm thi hành bản án, quyết định của 

Tòa án. Tuy vậy, khi người phải thi hành án đã được giải thích, thuyết phục, mặc dù 

có điều kiện thi hành án mà tìm mọi cách trì hoãn, trốn tránh để không tự nguyện thi 

hành, thì buộc cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức cưỡng chế thi hành án. 

Cưỡng chế thi hành án thể hiện quyền năng của cơ quan thi hành án, bảo đảm tính 

nghiêm minh của pháp luật, nhằm đảm bảo bản án, quyết định được thi hành 

nghiêm chỉnh, đúng pháp luật.  
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Cưỡng chế nhà nước là dùng quyền lực nhà nước bắt buộc cá nhân, tổ chức 

thực hiện hoặc không thực hiên một công việc nhất định trái với ý muốn của họ. 

Cưỡng chế gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước và là phương pháp thường 

xuyên được áp dụng trong quản lý nhà nước. Cưỡng chế nhà nước có nhiều lĩnh vực 

như: Cưỡng chế hành chính, hình sự, dân sự, thi hành án dân sự ... Tuy Luật Thi 

hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) không định nghĩa cưỡng chế 

trong thi hành án dân sự nhưng tại khoản 2 Điều 9 lại quy định: “người phải thi 

hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định của Luật này”[68]. Theo đó, người phải thi hành án sẽ phải 

tự nguyện thi hành án khi có điều kiện, nếu không thực hiện thì người có thẩm 

quyền thi hành án tiến hành cưỡng chế. Theo pháp luật hiện hành thì người có thẩm 

quyền trực tiếp thi hành án và áp dụng biện pháp cưỡng chế bao gồm chấp hành 

viên và thừa phát lại (sau đây gọi chung là người có thẩm quyền thi hành án).  

Nói tóm lại cưỡng chế thi hành án dân sự là việc chủ thể có thẩm quyền dùng 

quyền lực nhà nước thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật về 

thi hành án dân sự đối với tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm thi hành trên thực tế 

quyền, nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định được thi hành theo thủ 

tục thi hành án dân sự. Cưỡng chế thi hành án dân sự có thể được xem xét dưới góc 

độ là một quan hệ pháp luật, một chế định pháp luật hoặc một hoạt động áp dụng 

pháp luật trong thực tiễn. 

1.1.2. Điều kiện cưỡng chế Thi hành án dân sự 

Để áp dụng được biện pháp cưỡng chế thi hành án, cần phải hội đủ các điều 

kiện sau đây: Người phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản hoặc phải 

thực hiện hành vi theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài, 

quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; Người 

phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án.  

Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự chỉ được áp dụng khi người phải thi 

hành án có nghĩa vụ và hành vi phải thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền, nhất là có thái độ và hành vi không tự nguyện thi hành án khi người phải thi 
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hành án có điều kiện thi hành án. Theo khoản 6, Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 

được sửa đổi, bổ sung năm 2014, có điều kiện thi hành án là trường hợp người phải 

thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông 

qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án [68]. 

1.1.3. Nguyên tắc cưỡng chế Thi hành án dân sự 

Cưỡng chế thi hành án dân sự là một biện pháp nghiêm khắc nhất, do đó, 

chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án không được áp dụng một cách 

tùy tiện mà phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Các nguyên tắc đó là:  

1.1.3.1. Chỉ người có thẩm quyền thi hành án mới có quyền áp dụng biện 

pháp thi hành án dân sự  

Theo PL hiện hành thì chỉ có cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng thừa 

phát lại mới được nhà nước trao cho quyền tổ chức thi hành các bản án, quyết định 

có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền và chỉ người có thẩm quyền thi 

hành án mới có quyền quyết định biện pháp cưỡng chế. Ngoài ra các chủ thể khác, 

bằng sức mạnh của mình, bắt buộc người khác phải thi hành án đều trái pháp luật.  

1.1.3.2. Chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự khi hết thời 

gian tự nguyện thi hành trừ trường hợp áp dụng cưỡng chế ngay  

Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Thi hành án dân sự năm 

2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014), người phải thi hành án có điều kiện thi hành án 

mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác 

thi hành án thật sự hiệu quả, với mục đích ngăn chặn những hành vi tẩu tán tàn sản, 

hủy hoại tài sản hoặc trốn tránh nghĩa vụ thi hành án của đương sự trong thời gian 

tự nguyện thi hành án thì chủ thể có thẩm quyền vẫn được áp dụng biện pháp bảo 

đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại chương IV Luật Thi hành 

án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) [68].  

1.1.3.3. Không được cưỡng chế thi hành án trong thời gian mà pháp luật quy 

định không được cưỡng chế thi hành án  

Xuất phát từ mục đích nhân đạo đối với người phải thi hành án, pháp luật 

quy định không tổ chức cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày 
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hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc 

biệt như 15 ngày trước và sau tết nguyên đán, các ngày truyền thống của các đối 

tượng chính sách [22].  

1.1.3.4. Chỉ được áp dụng 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được 

quy định theo pháp luật  

Để tránh sự lạm quyền của các chủ thể trong việc cưỡng chế thi hành án dân 

sự, pháp luật quy định người có thẩm quyền thi hành án chỉ có thể áp dụng trong 06 

biện pháp cưỡng chế thi hành án quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự năm 

2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án 

dân sự phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần 

thiết. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều 

lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc 

việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì người có thẩm quyền thi hành 

án vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án. 

 1.1.3.5. Khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự phải đảm bảo 

và tôn trọng quyền con người, quyền công dân và tính nhân đạo  

Thi hành án dân sự là hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền con người đã 

được Hiến pháp quy định. Vì vậy, chỉ trong trường hợp cần thiết mới áp dụng các 

biện pháp cưỡng chế, còn lại cần tôn trọng sự tự nguyện và thỏa thuận của các bên 

tham gia vào quan hệ pháp luật trong thi hành án dân sự; đảm bảo mọi công dân đều 

bình đẳng trước pháp luật; khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên để thi hành án, 

pháp luật chỉ cho phép kê biên những tài sản đủ để thi hành án và thanh toán chi phí 

về việc thi hành án chứ không kê biên tất cả tài sản của người phải thi hành án. 

Đồng thời, khi kê biên tài sản, chấp hành viên không được kê biên những thứ cần 

thiết tối thiểu cho cuộc sống và của gia đình người phải thi hành án. Yêu cầu đặt ra 

đối với Cán bộ, Chấp hành viên trong công tác tiếp dân, tiếp đương sự tham gia giải 

quyết liên quan đến thi hành án dân sự cần có sự mẫu mực, công tâm khách quan, 

tôn trọng đúng mức; cần có sự bảo vệ và tôn trọng tuyệt đối các quyền công dân, 

quyền con người, các lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi người khi tham gia vào 

các công việc liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. 
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1.1.3.6. Việc tổ chức cưỡng chế phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải 

thi hành án và các chi phí cần thiết khác 

Chấp hành viên phải ước tính giá trị tài sản để làm cơ sở cho việc áp dụng 

biện pháp cưỡng chế thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài 

sản duy nhất lớn hơn nhiều so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể 

phân chia được hoặc việc phân chia sẽ làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp 

hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án (khoản 

1, Điều 13 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ) [22].  

1.1.3.7. Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào bản án, quyết 

định và từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể 

Nguyên tắc này đòi hỏi rất cao về mặt chuyên môn nghiệp vụ của Chấp hành 

viên, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức Chấp hành viên. Vì việc tổ chức cưỡng chế 

thi hành án có thuận lợi hay không, an toàn hay không và có ảnh hưởng đến tình 

hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xảy ra việc cưỡng chế hay 

không tùy thuộc vào việc có áp dụng thống nhất nguyên tắc này trên thực tế của 

Chấp hành viên.  

1.2. Quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về cưỡng chế Thi hành án dân sự 

Quản lý xã hội nói chung là quá trình tổ chức điều hành các hoạt động nhằm 

đạt được những mục tiêu và yêu cầu nhất định dựa trên những quy luật khách quan 

[37]. 

Bản chất của quản lý nhà nước là quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước 

được ghi nhận, củng cố bằng pháp luật và được thực hiện bởi bộ máy nhà nước với 

cơ sở vật chất tài chính to lớn, bằng phương pháp thuyết phục và cưỡng chế. 

Quản lý nhà nước hiểu theo nghĩa rộng là toàn bộ mọi hoạt động của nhà 

nước nói chung, mọi hoạt động mang tính chất nhà nước, nhằm thực hiện các nhiệm 

vụ, chức năng của nhà nước.[37] 

Quản lý nhà nước theo nghĩa hẹp là hoạt động quản lý do một loại cơ quan 

đặc biệt thực hiện mà Hiến pháp và pháp luật nước ta gọi là các cơ quan hành chính 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-so-58-2009-nd-cp-ngay-13-thang-7-nam-2009
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nhà nước, còn gọi là hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước, hay thường gọi 

đơn giản là hoạt động chấp hành và điều hành.[37] 

Thi hành án dân sự với tính cách là hoạt động mang tính chất hành chính – tư 

pháp, trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực 

pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay và các quyết 

định của trọng tài thương mại, cơ quan thi hành án, trực tiếp là cá nhân Chấp hành 

viên, thay mặt nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước để tổ chức thi hành bản án, 

quyết định đó, cũng cần phải có sự quản lý chặt chẽ để đảm bảo cho quyền lực đó 

được sử dụng một cách có hiệu quả nhất. 

Từ khái niệm thi hành án dân sự, khái niệm về quản lý nhà nước nêu trên, có 

thể hiểu quản lý nhà nước trong lĩnh vực cưỡng chế thi hành án dân sự là một bộ 

phận của quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính – tư pháp. Quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực cưỡng chế thi hành án dân sự là thông qua hoạt động tổ 

chức, điều hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao 

quyền nhằm tổ chức và phối hợp những cố gắn chung của toàn xã hội để giải quyết 

những nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự, 

mà cụ thể là đảm bảo các yếu tố vật chất, tinh thần, pháp lý… cho hoạt động quản 

lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự đem lại hiệu quả cao nhất góp phần 

hoàn thiện cải cách nền hành chính nhà nước trong tình hình hiện nay. 

Quá trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực cưỡng chế thi hành án dân sự là 

chấp hành luật pháp, ban hành các văn bản, cụ thể hóa các quy định pháp luật về 

cưỡng chế thi hành án dân sự; tổ chức điều hành để đưa các văn bản, cụ thể hóa các 

quy định pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự; tổ chức điều hành để đưa các 

văn bản quy phạm pháp luật đó vào thực tiễn cưỡng chế thi hành án dân sự; tổ chức 

bộ máy thi hành án; đào tạo quản lý nguồn nhân lực phục vụ hoạt động cưỡng chế 

thi hành án; tiến hành kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước và những văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân 

sự và cưỡng chế thi hành án dân sự; kịp thời uốn nắn và xử lý các vi phạm trong 

hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho 



15 

 

hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự…[37] nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực cưỡng chế nhằm bảo đảm cho mọi bản án, quyết định của 

tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nhanh chóng, đầy đủ, nghiêm minh và 

đúng pháp luật. 

Như vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực cưỡng chế thi hành án dân sự là 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền trong việc sử dụng 

quyền lực nhà nước để xây dựng và sử dụng phương tiện pháp luật trong lĩnh vực 

cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Trên mọi ý nghĩa cụ thể có thể hiểu, quản lý nhà nước trong lĩnh vực cưỡng 

chế thi hành án dân sự là một bộ phận của quản lý về thi hành án dân sự và quản lý 

hành chính – tư pháp, do những cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền tiến 

hành theo quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự để hiện thực hóa 

các quyền, nghĩa vụ trong bản án, quyết định trên thực tế, góp phần nâng cao ý thức 

tôn trọng pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa và đảm bảo sự ổn định trật tự, an 

toàn xã hội; tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, 

văn hóa, xã hội… của đất nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất  

nước. 

1.2.2. Các yếu tố cấu thành quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự 

1.2.2.1. Chủ thể có thẩm quyền quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự 

Trong quá trình tổ chức thi hành án cũng như cưỡng chế thi hành án dân sự 

phải chịu sự quản lý của các cơ quan hành chính và các cơ quan tư pháp. Có thể 

thấy rằng, chủ thể quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự rất đa dạng. 

Thứ nhất, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp: theo quy định tại Điều 2 

và Điều 6 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, thì 

tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước 

thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội thực hiện quyền giám 

sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền giám 
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sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu quốc 

hội và Đại biểu quốc hội. Đồng thời, theo quy định tại Điều 1 Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2015, thì Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước 

ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do 

nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ 

quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt 

động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện  

kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ 

chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương, trong đó có thi 

hành án dân sự. Như vậy, cưỡng chế thi hành án dân sự cũng phải chịu sự quản lý, 

giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

Thứ hai, Chính phủ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước. Cụ thể: chỉ đạo cơ quan của Chính phủ, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự, đặc biệt trong công tác cưỡng 

chế thi hành án dân sự và định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về công tác thi hành 

án dân sự. 

Thứ ba, Bộ Tư pháp: Với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ và 

quyền hạn: Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật về thi hành án dân sự nói chung, cưỡng chế thi hành án dân sự nói riêng. 

Xây dựng và thực hiện chính sách, kế hoạch về thi hành án dân sự, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự. Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế 

và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự; đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm chấp 

hành viên là người trực tiếp thi hành Bản án, quyết định của tòa án, cưỡng chế thi 

hành án; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi đưỡng nghiệp vụ cho CHV. Kiểm tra, thanh tra, 

xử lý vi phạm trong công tác cưỡng chế THADS; giải quyết khiếu nại, tố cáo về 

THADS; Quyết định phân bổ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
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phương tiện hoạt động nhằm phục vụ cho việc CCTHADS. Báo cáo với Chính phủ 

về công tác cưỡng chế THADS. 

Thứ tư, Bộ Quốc phòng: Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư pháp quản lý 

nhà nước về cưỡng chế THADS; bổ nhiệm, miễn nhiệm CHV, đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho CHV về công tác cưỡng chế THADS 

Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại về CCTHADS; quản lý, lập kế 

hoạch phân bổ kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động 

CCTHADS trong quân đội. 

Tư lệnh quân khu và tương đương trong quân đội có nhiệm vụ chỉ đạo phối 

hợp với các cơ quan liên quan trong việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh 

hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân khu và tương 

đương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THA cấp quân khu và tương đương. 

Thứ năm, Ủy ban nhân dân các cấp: Theo quy định của Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương năm 2015 , thì UBND các cấp tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc 

thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp 

trên và Nghị quyết của HĐND cùng cấp; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật ở địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của 

cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và 

lợi ích khác của công dân;… tổ chức, chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương 

theo quy định của pháp luật. Cụ thể: 

UBND cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong 

THADS trên địa bàn. Chỉ đạo việc 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 theo đề 

nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh. Yêu cầu cơ quan THADS cấp tỉnh 

kiểm tra công tác CCTHADS ở địa phương. 

UBND cấp huyện chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan 

trong THADS trên địa bàn. Chỉ đạo việc 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 

theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS cấp huyện. Yêu cầu cơ quan THADS 

cấp huyện kiểm tra công tác CCTHADS ở địa phương. 
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Thứ sáu, Tổng cục THADS: Tổng cục THADS là cơ quan quản lý nhà nước 

về CCTHADS trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện quản lý chuyên ngành về công tác 

THADS theo quy định của pháp luật trong đó có công tác CCTHADS. 

Tổng cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện 

chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý về công tác THADS 

trong phạm vi cả nước nói chung và quản lý về công tác cưỡng chế THADS nói 

riêng; thực hiện quản lý chuyên ngành về THADS theo quy định của pháp luật. 

Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định: Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban 

thường vụ Quốc hội; dự thảo Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về THADS; 

Chiến lược, chương trình quốc gia, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm 

năm, hàng năm, dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo báo 

cáo Quốc hội, báo cáo Chính phủ về THADS. Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết 

định hoặc ban hành: Thông tư, Quyết định, Chỉ thị về THADS; … 

Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chương trình, quốc gia, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về THADS sau khi được phê duyệt, ban hành. Ban 

hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về 

THADS, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật. Tổ 

chức kiểm tra: việc thực hiện trình tự, thủ tục và áp dụng pháp luật trong hoạt động 

THADS nói chung và hoạt động CCTHADS nói riêng; chế độ báo cáo thống kê về 

THADS, trong đó có CCTHADS, việc thu và chi chi phí cưỡng chế THADS… 

Giải quyết khiếu nại về THADS thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật về THADS. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực THADS. Thực 

hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống cơ quan THADS theo quy 

định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp… 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra về THADS và xử lý 

hành vi không chấp hành án theo quy định pháp luật.  

Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức của các cơ quan THADS theo 

quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
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Thứ bảy, Viện kiểm sát nhân dân: Theo quy định tại Điều 2 Luật Tổ chức 

Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố 

và kiểm sát các hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thi hành án dân sự là hoạt động có tính chất hành chính – tư pháp, vì vậy Viện 

kiểm sát nhân dân cũng là chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS. Viện kiểm sát 

nhân dân giám sát hoạt động CCTHADS thông qua việc thực hiện chức năng kiểm 

sát THADS. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan 

THA, CHV, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản 

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc những bản án, quyết định 

được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các bản án, quyết 

định đó được thi hành đúng pháp luật, quá trình CCTHADS được thực hiện nghiêm 

chỉnh, đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật [64]. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân cũng 

là chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS. 

1.2.2.2. Đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

Đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS cũng chính là đối tượng quản lý 

NN về THADS. Như vậy, đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS là những cơ 

quan, tổ chức và cá nhân mà hoạt động của họ có liên quan đến hoạt động 

CCTHADS và tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được THA, 

người phải THA và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến CCTHADS và chịu 

sự quản lý của chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS. Tuy nhiên, xuất phát từ đặc 

thù của THADS là có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân khác nhau. 

Vì vậy cũng như chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS, cần phải xác định những 

đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS cơ bản, chủ yếu nhất, từ đó làm rõ mối 

quan hệ giữa chủ thể quản lý nhà nước về  CCTHADS với đối tượng quản lý nhà 

nước về CCTHADS, làm rõ các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quản lý nhà 

nước về CCTHADS. Để xác định đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS cần 

căn cứ một số vấn đề sau: 

Một là, căn cứ vào vai trò của đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS 

trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án và quyết định của trọng 

tài thương mại. 
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Vai trò của đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS trong việc tổ chức thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án và trọng tài thương mại có ảnh hưởng rất lớn 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được THA, người phải THA và những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đối tượng nào có vai trò càng lớn bao nhiêu trong 

quá trình CCTHADS thì mức độ ảnh hưởng của đối tượng đó đối với hoạt động 

CCTHADS càng nhiều, ngược lại đối với đối tượng nào có vai trò ít quan trọng hơn 

trong THADS, thì ảnh hưởng của các hoạt động của những đối tượng này đối với 

quản lý nhà nước về CCTHADS ít hơn. Chính vì vậy, vai trò càng lớn, mức độ quản 

lý cần phải cao để đảm bảo cho hoạt động của đối tượng quản lý nhà nước về 

CCTHADS thực hiện đúng chuẩn mực đã được quy định trong pháp luật, tránh sự 

lạm dụng quyền lực, sự nhũng nhiễu và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong 

CCTHADS. 

Hai là, căn cứ vào mối quan hệ giữa chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS 

và đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS. 

THADS là một hoạt động đặc thù, trong quá trình tổ chức THA cũng như tổ 

chức CCTHA có rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc THA cũng 

như CCTHA, nên đã làm xuất hiện nhiều mối quan hệ giữa cơ quan THA với các cơ 

quan đó. Tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức này mà sự tham 

gia của họ vào quá trình CCTHADS, cũng như mối quan hệ của họ với cơ quan 

THA ở các mức độ khác nhau. Do đó, việc xác định đối tượng của quản lý nhà nước 

về CCTHADS cũng rất khó khăn và chỉ mang tính tương đối. Trong nhiều trường 

hợp một cơ quan, tổ chức nào đó có thể vừa là chủ thể quản lý nhà nước về 

CCTHADS, nhưng đồng thời lại vừa là đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS 

và điều này xác định tùy thuộc vào các mối quan hệ cụ thể giữa đối tượng quản lý 

nhà nước về CCTHADS và chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS. 

Ba là, căn cứ vào các quy định của pháp luật quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong quá trình THADS cũng 

như quá trình CCTHADS. 

Các quy định của pháp luật là chủ thể hóa và quy định cụ thể nhiệm vụ, 

quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình THADS. Căn cứ vào các quy 
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định của pháp luật để xác định vị trí, vai trò, quan hệ của từng cơ quan, tổ chức khi 

tham gia vào quá trình CCTHADS, từ đó xác định đối tượng quản lý nhà nước về 

CCTHADS. 

Tóm lại, căn cứ vào tính chất của hoạt động THADS, CCTHADS, hoạt động 

quản lý nhà nước về CCTHADS; căn cứ vào vai trò của đối tượng quản lý nhà nước 

về CCTHADS và quá trình tham gia vào hoạt động CCTHADS và mối quan hệ 

giữa chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS với đối tượng cần kiểm tra, theo dõi, 

tác động trong quá trình CCTHADS; các quy định của pháp luật có liên quan để xác 

định một số đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS cơ bản. 

Cụ thể các loại đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS: 

Thứ nhất, cơ quan THADS được quy định tại Điều 13 Luật THADS, được 

sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì cơ quan THADS bao gồm: Cơ quan THADS tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan THADS huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh; cơ quan THA quân khu và tương đương [68].  

Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thi hành án dân sự cấp huyện, Thi hành án cấp 

quân khu và tương đương chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, 

quyết định của Tòa án, quyết định của trọng tài thương mại; giải quyết khiếu nại về 

THA; tổng kết thực tiễn THADS, thực hiện chế độ báo cáo thống kê THA. Ngoài ra 

THADS cấp tỉnh còn chỉ đạo hoạt động THADS đối với THADS cấp huyện; hướng 

dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho CHV, công chức khác của các cơ quan 

THADS địa phương trên địa bàn [68].  

Như vậy, cơ quan THADS là trung tâm của quá trình thi hành bản án, quyết 

định của Tòa án và quyết định của trọng tài thương mại, chịu trách nhiệm chính về 

việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động THADS. Do đó, hoạt động của cơ quan THADS 

có ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích của các bên đương sự, nên cơ quan THADS 

phải chịu sự quản lý nhà nước về CCTHADS và trở thành đối tượng quản lý nhà 

nước về CCTHADS. 

Thứ hai, Thủ trưởng và CHV cơ quan THADS 

Thủ trưởng cơ quan THA là người lãnh đạo cao nhất của cơ quan THADS, 

được bổ nhiệm từ CHV cơ quan THADS. Thủ trưởng cơ quan THA có nhiệm vụ, 
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quyền hạn: 1. Ra quyết định về THA theo thẩm quyền; 2. Quản lý, chỉ đạo hoạt 

động THADS của cơ quan THADS; 3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp 

tổ chức THA; 4. Yêu cầu cơ quan đã ra bản án, quyết định giải thích bằng văn bản 

những điểm chưa rõ hoặc không phù hợp với thực tế trong bản án, quyết định đó để 

thi hành; 5. Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giá đốc thẩm 

hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định theo quy định của pháp luật; 6. Trả lời 

kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo về THA, xử 

phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với người vi phạm; 7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CHV; 8. Tổ chức 

thực hiện chế độ báo cáo, thống kê THA; 8. Thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh 

có quyền điều động, hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, kiểm tra công tác THA đối với 

CHV, công chức cơ quan THADS cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn và những việc 

khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý THADS và chịu trách nhiệm 

trong phạm vi công việc được giao [68].  

CHV là người được Nhà nước giao trách nhiệm tổ chức thi hành bản án, 

quyết định dân sự và quyết định của trọng tài thương mại. Trong quá trình tổ chức 

THA, CHV có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được 

phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền, 2. Thi hành đúng nội 

dung bản án, quyết định, áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ 

tục THA, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, 

người có quyền lợi liên quan; thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp của CHV, 3. Triệu tập đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để 

giải quyết việc THA. 4. Xác minh tài sản, điều kiện THA của người phải THA; yêu 

cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu để xác minh địa chỉ, tài 

sản của người phải THA hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý vật chứng, 

tài sản và những việc khác liên quan đến THA. 5. Quyết định áp dụng biện pháp 

bảo đảm THA, biện pháp CCTHA; lập kế hoạch CCTHA; thu giữ tài sản THA. 6. 

Yêu cầu cơ quan công an tạm giữ người chống đối việc THA theo quy định của 
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pháp luật. 7. Lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật về THA; xử phạt vi phạm 

hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm. 

8. Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền, tài sản đã chi trả cho 

đương sự không đúng quy định của pháp luật, thu phí THA và các khoản phải nộp 

khác. 9. Được sử dụng công cụ hỗ trợ trong thi hành công vụ theo quy định của 

Chính phủ. 10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan 

THADS [68].  

Qua các quy định trên có thể thấy rằng hầu hết các hoạt động của thủ trưởng 

và CHV cơ quan THADS đều trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người được 

THA, người phải THA. Đồng thời, hoạt động của CHV cơ quan THA còn có ý 

nghĩa trong việc bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN. Nếu như 

hoạt động của cơ quan THADS là trung tâm của THADS, thì có thể nói  hoạt động 

của CHV là hạt nhân, vì hoạt động của CHV tạo nên sức mạnh, uy tín của cơ quan 

THADS. Cơ quan THA mạnh hay yếu, hoạt động có hiệu quả hay không có hiệu 

quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự và của nhà nước đến 

mức độ nào phụ thuộc phần lớn vào hoạt động của CHV. Chính vì vậy, hoạt động 

của thủ trưởng và CHV cơ quan THADS cũng cần được đặt dưới sự quản lý của nhà 

nước về CCTHADS và trở thành đối tượng quản lý quan trọng nhất về CCTHADS. 

Thứ ba, Viện kiểm sát nhân dân  

Điều 2 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định Viện kiểm sát nhân 

dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền 

con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật 

được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất [64]. Do đó, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của 

đương sự, cơ quan THA, CHV, cơ quan nhà nước khác, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn 
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vị vũ trang nhân dân và cá nhân có liên quan đến việc THA, nhằm bảo đảm việc 

THA kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật. 

Để thực hiện chức năng của mình, pháp luật quy định cho Viện kiểm sát 

nhân dân những quyền hạn nhất định, thì khi thực hiện những quyền năng đó, thì 

Viện kiểm sát đã tác động trực tiếp đến quá trình THA. Như vậy, khi thực hiện chức 

năng kiểm sát THADS, thì ngoài việc trở thành chủ thể giám sát THADS, Viện 

kiểm sát nhân dân với tư cách là người thực hiện quyền lực nhà nước và đảm bảo 

cho quyền lực nhà nước được thực hiện, cũng trở thành đối tượng giám sát THADS. 

Thứ tư, Chủ tịch UBND các cấp: Chủ tịch UBND các cấp trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ 

quan hữu quan trong việc thi hành án ở địa phương. 

Như vây, có thể thấy ở giác độ này hay giác độ khác, trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động THADS 

mà vai trò của họ được thể hiện trong quá trình THADS là nhiều hay ít và ở mức độ 

này hay mức độ khác đều có thể là đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS 

Ngoài ra, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh nội dung 

bản án, quyết định của Tòa án và quyết định thi hành án, các quyết định khác của cơ 

quan THA và CHV để đảm bảo cho bản án được thực thi đúng pháp luật, đạt hiệu 

quả cao. Nếu xem xét về trách nhiệm của họ đối với THADS, thì họ cũng phải là 

đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS. Tuy nhiên, với tư cách họ là người có 

quyền lợi, nghĩa vụ chịu sự tác động trực tiếp của hoạt động THADS và là đối 

tượng chính cần được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp trong CCTHADS. 

1.2.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

- Xây dựng, ban hành pháp luật về quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành 

án dân sự. 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác 

THADS, điều này được thể hiện trong tất cả các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội Đảng 

các cấp, các kỳ Đại hội. Quan điểm nhất quán này được khẳng định cụ thể trong 
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Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách 

tư pháp đến năm 2020 [6], Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc 

hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện 

kiểm sát nhân dân Tối cao, của Tòa án nhân dân Tối cao và công tác thi hành án 

năm 2013 [62], Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 về công tác phòng 

chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa 

án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Bảo đảm các 

Bản án được thi hành trên thực tế là nội dung quan trọng trong công tác thi hành án 

dân sự,  nên cũng được Đảng và NN quan tâm sâu sắc, điều này đã được thể hiện cụ 

thể bằng việc ban hành: Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 về việc tiếp tục 

tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác THADS [85]; Hội nghị toàn quốc triển 

khai công tác tư pháp năm 2013 do Chính phủ chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo 

các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương đã xác định công tác THADS là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

tư pháp năm 2013. 

Để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Bộ 

Tư pháp tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số đề án sau đây: Đề 

án về đổi mới cơ chế tuyển chọn, thu hút và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán 

bộ làm công tác THADS; tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu, tổ chức xác 

định vị trí công tác trong hệ thống THADS giai đoạn 2012 – 2015; Đề án nghiên 

cứu tổ chức, hoạt động của cơ quan THADS cấp  huyện trong điều kiện thành lập 

tòa án sơ thẩm khu vực; Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong 

hoạt động tư pháp do Bộ Tư pháp quản lý. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản về THADS, nhất là văn 

bản liên quan trực tiếp đến chuyên môn nghiệp vụ THADS. 

Luật THADS năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Nghị định số  

62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 

05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 

quy định hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; Thông tư số 

https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-so-58-2009-nd-cp-ngay-13-thang-7-nam-2009
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-so-58-2009-nd-cp-ngay-13-thang-7-nam-2009
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03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an 

quy định cụ thể về phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong THADS. 

- Thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

Theo Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật của Đại học Luật Hà Nội 

thì “thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích nhằm hiện thực hóa các quy định 

của pháp luật, làm cho chúng đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế 

hợp pháp của các chủ thể pháp luật”[38]. Tương tự như vậy, Giáo trình Lý luận 

chung về nhà nước và pháp luật của Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội định 

nghĩa: “Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những 

quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp 

của các chủ thể pháp luật”[36].  

Mặc dù có những điểm khác nhau nhất định khi đưa ra định nghĩa, song các 

tác giả, các công trình nghiên cứu nêu trên đều nhận thấy thực hiện pháp luật có các 

đặc điểm (dấu hiệu) cơ bản như: (i) Thực hiện pháp luật là hành vi pháp luật (hành 

động hoặc không hành động) hợp pháp, nghĩa là hành vi đó hoàn toàn phù hợp với 

yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật; (ii) Thực hiện pháp luật phải là hành vi xác định 

hay xử sự thực tế của con người và (iii) Thực hiện pháp luật là xử sự của các chủ 

thể nhằm hiện thực hóa các quy định pháp luật. Ngoài ra, trên cơ sở yêu cầu của 

Nhà nước đối với các chủ thể được thể hiện trong các quy định của pháp luật khá đa 

dạng nên cách thức thực hiện các quy định đó cũng khác nhau, có thể bằng hành 

động tích cực, song cũng có thể bằng không hành động của chủ thể.  

Trên cơ sở tính chất của hoạt động thực hiện các quy phạm pháp luật, khoa 

học pháp lý xác định thực hiện pháp luật được tiến hành thông qua 04 hình thức cụ 

thể là: Tuân thủ pháp luật; thi hành (chấp hành) pháp luật; sử dụng pháp luật và áp 

dụng pháp luật. Giữa các hình thức thực hiện pháp luật có sự đan xen, không biệt 

lập nhau. Các chủ thể thông thường phải cùng đồng thời thực hiện các quy định 

pháp luật dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó riêng hình thức áp dụng pháp 

luật được xác định là hoạt động thực hiện pháp luật của chủ thể có thẩm quyền, vừa 

là hình thức thực hiện pháp luật, vừa là giai đoạn mà chủ thể có thẩm quyền tiến 

hành tổ chức cho các chủ thể pháp luật khác thực hiện quy định pháp luật.   

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2194#_ftn1
http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2194#_ftn2
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Thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự là quá 

trình hoạt động có mục đích mà các chủ thể quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành 

án dân sự bằng hành vi của mình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Có ba hình thức thực hiện pháp luật bao 

gồm:  

Thi hành pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự: là 

hình thức thực hiện những quy định trao nghĩa vụ bắt buộc của pháp luật một cách 

tích cực trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng những hành động 

tích cực. 

Sử dụng pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự: là hình 

thức thực hiện những quy định về quyền chủ thể của pháp luật, trong đó các chủ thể 

pháp luật chủ động, tự mình quyết định việc thực hiện hay không thực hiện điều mà 

pháp luật cho phép. 

 Áp dụng pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự: là 

hình thức thực hiện pháp luật, trong đó nhà nước thông qua cơ quan có thẩm quyền 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự hoặc nhà chức trách quản lý nhà 

nước về cưỡng chế thi hành án dân sự tổ chức cho các chủ thể quản lý nhà nước 

thực hiện những quy định pháp luật hoặc chính hành vi của mình căn cứ vào những 

qui định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hay 

chấm dứt một quan hệ pháp luật. 

- Bảo vệ pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Bảo vệ pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự là các 

chủ thể quản lý thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát các đối tượng 

quản lý nhằm mục đích phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật trong cưỡng chế 

thi hành án dân sự để kịp thời sữa chữa, khắc phục những vi phạm, đồng thời cũng 

là biện pháp để ngăn ngừa vi phạm xảy ra. Các chủ thể có thẩm quyền thanh tra, 

kiểm tra, giám sát nhằm bảo vệ pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành 

án dân sự bao gồm: 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao 

nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền 
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giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân là giám sát của cơ quan đại diện cho quyền lực của nhân dân. 

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của 

Quốc hội, thì Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động 

của Nhà nước, trong đó có hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và các đối 

tượng giám sát thi hành án dân sự. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của 

mình tại kỳ họp quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Quốc hội [65]. 

Trong thi hành án dân sự Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với 

hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên thông qua báo cáo 

hàng năm của Chính phủ; xem xét trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các 

vấn đề có liên quan đến hoạt động của thi hành án dân sự, hoặc có thể thành lập Ủy 

ban lâm thời để xem xét các vấn đề liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự 

trong  thời gian Quốc hội không họp, xem xét và giải quyết khiếu nại của công dân 

liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thành lập và tổ chức đoàn giám sát đối 

với thi hành án dân sự [65]. 

Đại biểu Quốc hội giám sát thi hành án dân sự thông qua chất vấn Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thủ trưởng 

các cơ quan hữu quan có liên quan đến công tác thi hành án dân sự; giám sát văn 

bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động thi hành án và giám sát việc thi 

hành pháp luật về thi hành án dân sự ở địa phương; giám sát việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân. Đại biểu Quốc hội tự mình tiến hành hoạt động giám sát 

hoặc tham gia  hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia đoàn giám 

sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại địa 

phương khi có yêu cầu. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 57 Luật Tổ chức Quốc hội, thì Quốc hội 

thành lập các Ủy ban của Quốc hội và quy định cho các Ủy ban quyền hạn, nhiệm 
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vụ cụ thể. Trong đó Ủy ban pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của 

các cơ quan tư pháp trong đó có hoạt động thi hành án [65]. Như vậy, theo quy định 

này, thì chỉ có Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban pháp luật Quốc hội 

và các Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội mới là chủ thể giám sát thi hành 

án dân sự. 

Khi thực hiện việc giám sát hoạt động thi hành án dân sự, Quốc hội, các cơ 

quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm: 

phải đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân bị giám sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban của Quốc hội, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu của Quốc hội chịu trách nhiệm về quyết định, 

yêu cầu, kiến nghị giám sát của mình. Quốc hội xem xét, đánh giá và báo cáo về 

hoạt động giám sát của mình trước cử tri cả nước. 

Để bảo vệ pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự có 

hiệu quả, các cơ quan quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự khi thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra phải có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu 

kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc còn thường xuyên tham 

gia vào các hoạt động của Ban chỉ đạo THADS ở địa phương và tham gia giải quyết 

những vụ án cụ thể khi có các tổ chức các cuộc họp liên ngành. 

Viện kiểm sát cũng là một trong những chủ thể bảo vệ pháp luật về quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Viện kiểm sát thông qua các hoạt động 

kiểm sát trong thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành 

nghiêm chỉnh và thống nhất. Điều 160 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung 

năm 2014) quy định Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị đối với quyết 

định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên cơ quan 

thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm 

sát nhân dân nhằm đảm bảo việc thi hành kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật. Do đó, 

Viện kiểm sát cũng là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ pháp luật quản lý nhà nước 

về cưỡng chế thi hành án dân sự [64]. 
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Từ những phân tích nêu trên cho thấy công tác bảo vệ pháp luật quản lý  nhà 

nước về cưỡng chế thi hành án dân sự luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và 

giao cho nhiều chủ thể thực hiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân trong cưỡng chế thi hành án dân sự.  

1.3. Yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quản lý nhà nước về cưỡng 

chế Thi  hành án dân sự 

Trong quá trình quản lý nhà nước về CCTHADS, nội dung của quản lý nhà 

nước về CCTHADS là tất cả những việc mà các chủ thể quản lý nhà nước về 

CCTHADS, đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS cần làm, được làm, không 

được phép làm và quan hệ giữa chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS với đối 

tượng quản lý nhà nước về CCTHADS. Nói cách khác, nội dung quản lý  nhà nước 

về CCTHADS chính là những quyền và nghĩa vụ pháp lý và mối quan hệ giữa chủ 

thể quản lý nhà nước về CCTHADS với đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS. 

Hoạt động quản lý nhà nước về CCTHADS với sự tham  gia của nhiều chủ 

thể khác nhau, có sự đan xen, “chuyển hóa” lẫn nhau giữa chủ thể và đối tượng, nên 

nội dung của hoạt động quản lý nhà nước về CCTHADS rất đa dạng và phong  phú. 

Tuy nhiên, dựa vào chức năng, quyền hạn của các chủ thể quản lý nhà nước về 

CCTHADS, đối tượng quản lý nhà nước và mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa 

chủ thể quản lý, thì hoạt động quản lý nhà nước về CCTHADS có hai nội dung chủ 

yếu sau: 

1.3.1. Yêu cầu về tính hợp pháp của quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự 

Hợp pháp tức là đúng pháp luật hay không trái pháp luật. Mọi vấn đề thuộc 

phạm vi điều chỉnh của pháp luật được coi là có tính hợp pháp khi và chỉ khi nó 

được  thực hiện theo đúng những yêu cầu mà pháp luật đặt ra. Với đó, một quyết 

định hành chính ra đời khi nó đảm bảo theo đúng những quy định của pháp luật về 

thẩm quyền chủ thể ban hành, trình tự thủ tục ban hành và không trái với những văn 

bản pháp lý có hiệu lực cao hơn. 
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Theo yêu cầu đặt ra trong điều kiện hiện nay, một quyết định QLNN về 

CCTHADS chỉ có hiệu lực thi hành khi nó hợp pháp, tức là thoả mãn tất cả các yêu 

cầu sau: 

Thứ nhất, quyết định QLNN về CCTHADS được ban hành phải phù hợp với 

nội dung và mục đích của luật, không trái với hiến pháp, luật và các quy định của cơ 

quan nhà nước cấp trên. 

Thứ hai, quyết định QLNN về CCTHADS được ban hành trong phạm vi 

thẩm quyền của chủ thể ra quyết định quản lý. Các cơ quan (người có chức vụ) 

tuyệt đối không được ban hành những quyết định mà pháp luật không cho phép, 

vượt quá phạm vi quyền hạn được trao, thậm chí không được lẩn tránh và lạm 

quyền. 

Thứ ba, quyết định QLNN về CCTHADS được ban hành phải xuất phát từ 

chính lợi ích thiết thực của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các 

chủ thể quản lý nhà nước về CCTHADS chỉ được ban hành quyết định QLNN để 

giải quyết những vấn đề liên quan một cách khách quan, khoa học, tránh tuỳ tiện, 

chủ quan duy ý chí. 

Thứ tư, quyết định QLNN về CCTHADS phải bảo đảm trình tự, thủ tục, hình 

thức theo luật định. 

Ngoài yêu cầu về tính hợp pháp nêu trên các chủ thể quản lý nhà nước về 

CCTHADS cần theo dõi, kiểm tra tính hợp pháp đối với hoạt động của đối tượng bị 

quản lý nhà nước về CCTHADS. 

Trong quá trình tổ chức THADS cũng như CCTHADS, các cơ quan THADS 

sử dụng các biện pháp khác nhau tác động đến người phải THA và người có quyền, 

nghĩa vụ liên quan để tổ chức THA. Chính vì vậy hoạt động THADS có tác động 

mạnh đến quyền về tài sản và nhân thân của người phải THA, nhiều trường hợp 

THADS làm thay đổi hẳn cuộc sống của người phải THA và gia đình họ. Do đó,  

hoạt động THADS phải tuân theo những trình tự, thủ tục rất chặt chẽ, từ nhận bản 

án, quyết định của Tòa án, đơn yêu cầu THA; ra quyết định THA đến khâu cuối 

cùng là kết thúc việc THA, đặc biệt trong giai đoạn CCTHA, CHV trực tiếp đụng 

chạm đến quyền lợi, tài sản của người phải THA. 
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Mặc khác CHV là người được NN giao trách nhiệm tổ chức thi hành các bản 

án, quyết định của TA và của trọng tài thương mại có hiệu lực pháp luật và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc tổ chức 

THADS. Đặc biệt hoạt động CCTHADS có liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng 

khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt do tính chất của CCTHADS mà trong 

quá trình tổ chức CCTHADS, cơ quan THA phải huy động tổng hợp sức mạnh của 

nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị để đảm bảo cho việc CCTHA được thống 

nhất, thuận lợi và thông suốt. Việc huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong hệ thống chính trị vào CCTHADS được dựa trên cơ sở pháp luật về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THA, CHV và bản thân các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân đó. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về CCTHADS, các quy 

định pháp luật có liên quan và yêu cầu của CHV, các cơ quan, tổ chức hữu quan sẽ 

tham gia vào quá trình THA cũng như quá trình CCTHA bằng các hoạt động cụ thể. 

Các hoạt động này được biểu hiện thông qua các quyết định của những người đại 

diện có trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đó khi tham gia vào những vụ việc cụ thể. 

Do vậy trong quản lý nhà nước về CCTHADS, chủ thể quản lý phải theo dõi, kiểm 

tra tính hợp pháp của đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS thông qua việc 

theo dõi, kiểm tra tính hợp pháp của các quyết định của Thủ trưởng, CHV cơ quan 

THA, Kiểm sát viên và những đối tượng khác có liên quan đến hoạt động THADS 

và CCTHADS. 

Thứ nhất, các quyết định và hành vi của thủ trưởng cơ quan THADS 

Theo quy định của Luật THADS năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 

thì thủ trưởng cơ quan THADS thực hiện các hành vi và ban hành các quyết định về 

thi hành án thuộc thẩm quyền. 

Để làm căn cứ cho việc tổ chức THA, thủ trưởng cơ quan THA phải ban 

hành hoặc không được ban hành các quyết định về THA khi không có căn cứ pháp 

lý. Ví dụ như phải ban hành quyết định THADS khi nhận được bản án quyết định 

của tòa án, quyết định của trọng tài thương mại hoặc khi nhận được đơn yêu cầu của 

người được THA. Đồng thời, khi ban hành các quyết định, thủ trưởng cơ quan THA 

phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và yêu cầu các nội dung của mỗi loại quyết định. 
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Thứ hai, các quyết định và hành vi của CHV cơ quan THADS 

CHV là người chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định 

của Tòa án và của trọng tài thương mại. Trong quá trình tổ chức CCTHADS CHV 

ra các quyết định và thực hiện những hành vi sau: quyết định xử phạt vi phạm  hành 

chính; quyết định thành lập hội đồng định giá; quyết định giải tỏa việc phong tỏa, kê 

biên tài sản; quyết định kê biên tài sản; quyết định cưỡng chế giao vật, trả vật, tài 

sản; quyết định cưỡng chế giao nhà; quyết định cưỡng chế giao quyền sử dụng đất; 

quyết định cưỡng chế buộc phải làm hoặc không phải làm một công việc. 

Các hành vi của CHV trong THADS bao gồm toàn bộ các hoạt động nghiệp 

vụ của CHV trên cơ sở các quy định của pháp luật về THADS để tổ chức thi hành 

bản án, quyết định của TA và quyết định của trọng tài thương mại. Trình tự, thủ tục 

các điều kiện để tiến hành những hoạt động này được quy định chặt chẽ.  

Thứ ba, các quyết định của Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên. 

Khi thực hiện chức năng kiểm sát Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với 

quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS, CHV cơ quan THADS cùng 

cấp và cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm 

sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Yêu cầu Tòa án nhân dân, cơ quan thi 

hành án cùng cấp và cấp dưới, CHV, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên 

quan đến việc THA ra quyết định THA đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra 

việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đúng quy định của pháp luật và những 

bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật; cung cấp hồ sơ, 

tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc THA; trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp 

luật trong việc THA của cơ quan THA cùng cấp và cấp dưới, CHV, các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 

việc THA; đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật; kháng 

nghị đối với TA nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp, cấp dưới, CHV, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trong việc THA; yêu cầu đình chỉ việc THA, sửa đổi 

hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong THA, chấm dứt việc làm vi 

phạm pháp luật trong THA; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự. Do đó, 
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hoạt động kiểm tra, giám sát của Viện kiểm sát đối với hoạt động THADS nói 

chung, đối với hoạt động CCTHADS nói riêng. 

Trong quá trình quản lý nhà nước về CCTHADS, để đảm bảo cho việc quản 

lý có hiệu quả, các chủ thể có quyền quản lý được pháp luật giao cho các quyền 

tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của chủ thể quản lý trong hệ thống chính trị. 

Các quyền này được thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng chủ thể 

quản lý khác nhau, từ quyền đề nghị, kiến nghị, yêu cầu và kháng nghị đối với các 

hành vi và quyết định của đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS. 

Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét tính hợp lý đối với 

các hành vi và quyết định của đối tượng quản lý nhà nước về CCTHADS và xem 

xét lại các chế độ, chính sách, quyết định trong quản lý nhà nước về CCTHADS. 

Trong quá trình quản lý nhà nước, các chủ thể quản lý ngoài việc có quyền tác động 

trực tiếp đến các đối tượng quản lý để điều chỉnh các hành vi, quyết định của đối 

tượng quản lý cho phù hợp với các quy định của pháp luật.  

1.3.2. Yêu cầu về tính hợp lý của quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành 

án dân sự 

Hợp lý theo nghĩa chung là đúng lẽ phải, đúng với sự cần thiết, phù hợp với 

logic của sự vật. Không có điều gì tồn tại được lâu dài nếu như nó bất hợp lý. Quản 

lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự cũng vậy. Để ra đời và tồn tại lâu dài, 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự phải đảm bảo các yêu cầu về tính 

hợp lý như đảm bảo lợi ích của nhà nước cũng như nguyện vọng của nhân dân, phù 

hợp thực tế khách quan, ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác, rõ ràng, có tín dự báo và tính 

khả thi cao. 

Để bảo đảm tính hiệu quả trong quản lý nhà nước về CCTHADS, quyết định 

về CCTHADS phải đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lý vì có hợp lý thì mới có khả 

năng thực thi cao. Một quyết định QLNN về CCTHADS được coi là có tính hợp lý 

khi nó đáp ứng được yêu cầu sau đây: 

Thứ nhất, quyết định QLNN về CCTHADS phải tính đến yêu cầu tổng thể 

bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân. Yêu cầu này đòi hỏi sự 
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cân đối hợp lý giữa lợi ích Nhà nước và xã hội, coi lợi ích Nhà nước và lợi ích 

chung của công dân là tiêu chí để đánh giá sự hợp lý của quyết định trong quá trình 

CCTHADS. 

Thứ hai, QLNN về CCTHADS phải có tính cụ thể và phù hợp với từng vấn 

đề và với các đối tượng thực hiện. Quyết định cần xác định cụ thể các nhiệm vụ, 

thời hạn, chủ thể, phương tiện để thực hiện. 

Thứ ba, quyết định QLNN phải xem xét hiệu quả không chỉ về kinh tế mà cả 

về chính trị – xã hội, cả mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa hậu quả trực tiếp và 

gián tiếp, kết quả trước mắt và kết quả cuối cùng. Các biện pháp được đề ra trong 

quyết định phải phù hợp đồng bộ với biện pháp trong quyết định có liên quan. 

Thứ tư, quyết định QLNN phải bảo đảm kỹ thuật lập quy, tức là ngôn ngữ, 

văn phong, cách trình bày phải rõ ràng, dể hiểu, ngắn ngọn, chính xác, không đa 

nghĩa. 

Trong quá trình quản lý NN về CCTHADS, để đảm bảo cho việc quản lý có 

hiệu quả, thì chủ thể quản lý còn có quyền kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền 

xem xét lại các hành vi và quyết định của đối tượng quản lý về CCTHADS. Đồng 

thời, chủ thể quản lý về CCTHADS còn có quyền kiến nghị với cơ quan có thẩm 

quyền xem xét lại các chế độ, chính sách và quản lý trong CCTHADS không còn 

phù hợp, nhằm đưa ra chính sách, quyết định phù hợp với thực tế, giúp cho hoạt 

động CCTHADS ngày càng hiệu quả, đạt được các mục đích đề ra.  

Tiểu kết chương 1 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự chúng ta có thể hiểu: “quản lý nhà nước về cưỡng chế THADS là 

một bộ phận của quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính – tư pháp. 

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực cưỡng chế thi hành án dân sự là thông qua hoạt 

động tổ chức, điều hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được nhà nước 

giao quyền nhằm tổ chức và phối hợp những cố gắn chung của toàn xã hội để giải 

quyết những nhiệm vụ của công tác cưỡng chế thi hành án dân sự, mà cụ thể là đảm 

bảo các yếu tố vật chất, tinh thần, pháp lý… cho hoạt động cưỡng chế thi hành án 
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dân sự đem lại hiệu quả cao nhất góp phần hoàn thiện cải cách nền hành chính nhà 

nước trong tình hình hiện nay.” Và trên những nghiên cứu, những nền tảng lý luận, 

căn cứ pháp luật đã nêu ở trên, học viên xin được phép vận dụng vào thực tiễn của 

địa phương nơi mình công tác để đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau ở phần tiếp theo của luận văn. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN 

DÂN SỰ Ở TỈNH CÀ MAU 

2.1. Thực trạng các yếu tố cấu thành quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau 

2.1.1. Hệ thống các cơ quan và công chức, người lao động thi hành án dân 

sự ở tỉnh Cà Mau 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau là cơ quan trực thuộc Tổng cục 

THADS, thực hiện chức năng THADS, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng 

cục THADS quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS địa 

phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.  

Cục Thi hành án dân sự có các Phòng chuyên môn thuộc Cục. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh có Thủ trưởng đồng thời là Thủ trưởng cơ quan 

THADS; Phó cục trưởng đồng thời là Phó thủ trưởng cơ quan cơ quan THADS; 

CHV sơ cấp; CHV trung cấp; CHV cao cấp; Thẩm tra viên THA; Thẩm tra viên 

chính THA; Thẩm tra viên cao cấp THA; Thư ký THA  và công chức khác. 

Cục  trưởng Cục THADS chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng Cục 

THADS và trước PL về toàn bộ hoạt động của Cục THADS tỉnh. Phó cục trưởng 

Cục THADS tỉnh chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục THADS tỉnh và trước 

pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh, có trách nhiệm 

báo cáo với UBND cùng cấp về chủ trương, biện pháp tăng cường công tác THADS 

trên địa  bàn và thực hiện báo cáo công tác THADS trước Hội đồng nhân dân cùng 

cấp theo quy định của pháp luật. 
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Cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan THADS tỉnh Cà Mau hiện nay gồm: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.1: Về biên chế cán bộ, công chức và người lao động của THADS 

toàn tỉnh Cà Mau từ năm 2013 đến năm 2017: 
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(Nguồn: Báo cáo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau từ năm 2013 

đến năm 2017) 
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Qua biểu đồ cho thấy số lượng biên chế từ năm 2013 đến năm 2016 luôn 

tăng, do đáp ứng yêu cầu công việc thi hành án ngày càng tăng, riêng năm 2017 số 

biên chế giảm là do thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Chỉ thị số 02/CT-

TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. 

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã 

gặp không ít những khó khăn do số lượng việc thi hành án ngày càng tăng, trong khi 

biên chế ngày càng giảm, từ đó áp lực công việc đối với chấp hành viên và công 

chức thi hành án ngày càng cao. 

Số lượng Chấp hành viên trung cấp từ năm 2013 đến năm 2016 luôn tăng do 

nhu cầu đáp ứng công việc ngày càng nhiều, tính chất của công việc ngày càng khó 

khăn, phức tạp đòi hỏi trình độ, năng lực của chấp hành viên ngày càng cao đáp ứng 

nhu cầu của công việc và theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 03/2017/TT-BTP 

quy định Chấp hành viên trung cấp có chức trách trực tiếp tổ chức thi hành, đôn đốc 

thi hành các vụ việc thi hành án dân sự, thi hành án phức tạp, số tiền, tài sản thi 

hành án lớn... Riêng năm 2017, số lượng CHV trung cấp giảm xuống do quá trình 

luân chuyển, điều động công tác nên số lượng CHV trung cấp có thay đổi. 

Số lượng CHV sơ cấp từ năm 2013 đến năm 2015 luôn tăng là do: Thứ nhất, 

là số lượng công việc ngày càng nhiều; thứ hai, do biên chế chấp hành viên được bổ 

sung hàng năm ngày càng tăng và Thư ký đủ điều kiện bổ nhiệm chấp hành viên 

ngày càng tăng. Riêng năm 2016, năm 2017 số lượng CHV sơ cấp giảm xuống là do 

đủ điều kiện và bổ nhiệm lên CHV trung cấp nên số lượng CHV sơ cấp giảm, 

nhưng không đáng kể. 

Số lượng Thẩm tra viên từ năm 2013 đến năm 2017 luôn tăng vì nhu cầu 

thực tế đòi hỏi phải có công chức trực tiếp giúp thủ trưởng đơn vị kiểm tra hồ sơ 

của CHV nhằm hạn chế những thiếu sót, sai phạm có thể xảy ra trong quá trình thi 

hành án; giúp Thủ trưởng đơn vị trong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Do đó, 

nhu cầu cần bổ nhiệm thẩm tra viên ngày càng tăng, và số lượng thẩm tra viên luôn 

tăng. 

Thư ký từ năm 2013 đến năm 2017 luôn giảm là do đủ điều kiện và bổ nhiệm 

sang thẩm tra viên hoặc chấp hành viên sơ cấp. 
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Chuyên viên, công chức khác có thay đổi hàng năm là do quá trình bổ nhiệm 

sang thư ký hoặc bổ sung, tinh giản biên chế. 

Bảng 2.2: Về trình độ công chức của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Cà 

Mau: 
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(Nguồn: Báo cáo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau từ năm 

2013 đến năm 2017) 

Qua biểu đồ từ năm 2013 đến năm 2017 cho thấy: 

Công chức ngành thi hành án có tỷ lệ cao về trình độ đại học như năm 2013 

là 115 công chức có trình độ đại học và 2017 là 118 công chức có trình độ đại học, 

số lượng công chức có trình độ đại học qua các năm không có thay đổi nhiều do quá 

trình thay đổi cơ cấu công chức, thay đổi, luân chuyển công tác của công chức. 

Trình độ trên đại học cũng dần được quan tâm, chú trọng đưa đi tào tạo và 

cũng tăng về số lượng năm 2016, 2017 là 02 công chức. Tuy nhiên, so với các 

ngành khác thì trình độ công chức thi hành án sau đại học còn thấp và chưa đáp ứng 

với nhu cầu chung của ngành. 
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Trình độ về quản lý nhà nước và trình độ lý luận chính trị cũng luôn tăng. Cụ 

thể: quản lý nhà nước chuyên viên chính là 08 người, năm 2017 là 10 người; quản 

lý nhà nước chuyên viên năm 2013 là 16 người đến năm 2017 là 70 người; cao cấp 

chính trị năm 2013 là 21 người, đến năm 2017 là 38 người; trung cấp chính trị năm 

2013 là 3 người, đến năm 2017 là 38 người.  Cho thấy nhu cầu về trình độ quản lý 

nhà nước, trình độ chính trị tăng lên để đáp ứng yêu cầu chung về quản lý nhà nước, 

phục vụ cho công tác chuyên môn của ngành, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu trong 

công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Do đó, đòi hỏi về quản lý nhà nước, 

trình độ chính trị luôn được ưu tiên đào tạo, từ đó số lượng ngày càng tăng. 

Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có đủ Thủ trưởng và Phó 

thủ trưởng cơ quan là Cục trưởng và Phó cục trưởng đối với Cục THADS tỉnh, Chi 

cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố, huyện. Với cơ cấu tổ 

chức và số lượng biên chế công chức nêu trên, trong giai đoạn hiện nay, các Chi cục 

THADS cơ bản đủ đáp ứng yêu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, số biên 

chế phân bổ cho Cục THADS tỉnh quá thấp so với mức trung bình một cơ quan nhà 

nước cấp tỉnh (TAND tỉnh hơn 70 biên chế, VKSND tỉnh hơn 80 biên chế), do vậy 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả THADS của toàn tỉnh.  

Về cơ sở vật chất: Hiện Cục THADS tỉnh đã có trụ sở làm việc, cụm kho vật 

chứng và 7/9 các Chi cục đã có trụ sở làm việc riêng, 02 Chi cục đã được đầu tư xây 

dựng kho tang vật. Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh cơ bản được trang bị đầy 

đủ các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác. Cục THADS tỉnh có 03 xe ôtô công 

vụ, 05/9 Chi cục có 01 xe ôtô công vụ/đơn vị (thành phố Cà Mau, Ngọc Hiển, Trần 

Văn Thời, Cái Nước, Đầm Dơi) và mỗi đơn vị Chi Cục đều có từ 01 đến 02 xe máy 

công, tất cả các cơ quan THADS đều được trang bị máy phôtô, vi tính, fax,... theo 

định mức kinh phí của BTP. Với cơ sở vật chất nêu trên trong giai đoạn hiện nay cơ 

bản đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động THADS trên địa bàn, nhưng để đảm bảo 

nâng cao hiệu quả công tác THADS trong tình hình mới cần có những bổ sung phù 

hợp: đối với các Chi cục THADS thành phố, huyện có số lượng việc phải thi hành 

lớn, thường xuyên phải tổ chức cưỡng chế cần trang bị xe ôtô công vụ để phục vụ 
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công tác và phải đầu tư xây dựng trụ sở hai Chi cục còn lại là Phú Tân và Ngọc 

Hiển, cùng xây dựng đồng bộ kho tang vật cho tất cả các cơ quan THADS. 

2.1.2. Hoạt động quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh 

Cà Mau 

2.1.2.1. Xây dựng, ban hành văn bản, chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

nói chung, về công tác CCTHADS nói riêng, ngày 20/10/2015 Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Cà Mau đã ban hành Công văn số 20-CV/TU về việc tăng cường sự chỉ đạo nâng 

cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Theo đó Thường trực Tỉnh ủy yêu 

cầu các Huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc tỉnh 

ủy, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh phối hợp, chỉ đạo thực 

hiện một số nội dung như sau: [2].  

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của PL về THADS, nhất là LTHADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; Nghị quyết của Quốc hội, các 

Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về THADS để nâng 

cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và 

nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm đối với công tác THADS; coi trọng việc lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác THADS thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; có biện pháp chỉ đạo kịp thời để các bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật được thi hành, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đảm bảo tính 

nghiêm minh của pháp luật.  

2. Đảng đoàn, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

chỉ đạo  tăng cường công tác giám sát hoạt động THADS, việc chấp hành pháp luật, 

đạo đức nghề nghiệp của CHV, cán bộ, công chức và việc giải quyết khiếu nại, tố 

cáo có liên quan đến công tác THADS.  

3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về công tác THADS; chỉ đạo cũng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, 
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hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo Ban chỉ đạo 

THADS hoạt động theo đúng Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, 

Tòa án nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (nay là Thông tư số 

05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 quy định 

hoạt động của Ban chỉ đạo THADS); tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ 

quan THADS với các cấp, các ngành có liên quan để tham mưu giúp cấp ủy, chính 

quyền chỉ đạo thi hành đối với các vụ án có tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến an 

ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

4. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả 

công tác hỗ trợ CCTHADS và hỗ trợ tư pháp. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân 

tỉnh, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo TAND, 

VKSND hai cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan THADS triển khai thực hiện 

công tác THADS theo đúng quy định pháp luật. VKSND tỉnh tăng cường công tác 

kiểm sát việc tuân theo pháp luật về THA đối với các cơ quan THADS và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.  

5. Các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở có trách 

nhiệm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ thực hiện có hiệu quả các biện pháp THA khi có 

yêu cầu của cơ quan THADS để đảm bảo các quyết định của cơ quan THADS được 

thi hành đạt yêu cầu.  

6. Các Huyện ủy, Thành ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cũng cố, kiện 

toàn các tổ chức đảng của Chi cục THADS để lãnh đạo cơ quan THADS thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

7. Cục THADS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp 

tỉnh và các huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thi 

hành có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành; kịp thời tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động THADS; tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ 

chức, cán bộ các cơ quan THADS, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng; có 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng 
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đội ngũ cán bộ, công chức THADS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực 

THADS và công tác miễn, giảm THADS theo quy định. Ngoài ra Ban Thường vụ 

giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Cục THADS tỉnh theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ 

đạo. 

Đối với UBND tỉnh Cà Mau cũng đã ban hành quyết định số 1724/QĐ-

UBND ngày 07/11/2011 thành lập Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh nhằm kiện 

toàn Ban chỉ đạo thi hành án theo quy định của pháp luật [87]. 

Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, công tác hướng dẫn và chỉ đạo 

nghiệp vụ tiếp tục được xác định là một trong những mặt công tác trọng tâm; được 

lãnh đạo Cục thường xuyên đưa ra trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp giao ban của 

lãnh đạo Cục. Bên cạnh chỉ đạo các Phòng  thuộc Cục tập trung nghiên cứu, trả lời 

các công văn xin hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các chi cục, tập trung chỉ đạo 

việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có lượng án nhiều, cưỡng chế nhiều, giá 

trị lớn cụ thể: 

Năm 2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau ban hành 03 văn bản chỉ 

đạo nghiệp vụ, 11 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Đối với các vụ việc khó khăn, 

phức tạp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các Chi cục trực tiếp mang hồ sơ báo 

cáo lãnh đạo Cục và được lãnh đạo Cục cho ý kiến và có thống báo kết luận chỉ đạo 

từng vụ việc từ đó tháo gỡ khó khăn cho đơn vị và cho Chấp hành viên để tiếp tục 

thực hiện các bước tiếp theo [23]. 

Năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp nhận 11 văn bản xin ý kiến 

hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, xem xét, giải quyết 10/11 văn bản, đạt tỷ lệ 90,9%, 

còn chuyển kỳ sau giải quyết 01 văn bản [24]. 

Năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp nhận 19 văn bản xin ý kiến 

hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Cục, đã xem xét, giải quyết 

19/19 văn bản, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra Cục đã có 04 văn bản xin ý kiến hướng dẫn 
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nghiệp vụ của Tổng cục, đã nhận được ý kiến hướng dẫn 02 văn bản; Tình hình 

thực hiện quy trình  hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ hệ thống thi hành án dân sự: 

các đơn vị xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ đã thực hiện đúng quy trình hướng dẫn 

nghiệp vụ, theo quyết định số 824/QĐ-TCTHADS  ngày 03/12/2014 [25]. 

Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã thường xuyên chỉ đạo, 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm chỉ đạo khắc phục các sai sót, vi phạm 

về các chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chi cục đã chủ động triển khai lại các văn 

bản, chuyên đề tập huấn, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là các nội dung 

mới của luật… cho công chức, người lao động trong đơn vị. Ngoài việc chủ động 

hướng dẫn nghiệp vụ đối với các chi cục, đối với các vụ việc phức tạp, Cục đã tổ 

chức họp liên ngành với các sở, ban, ngành địa phương hoặc kịp thời báo cáo với 

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để tìm hướng giải quyết; thường xuyên họp giao 

ban để nắm bắt tình hình triển khai công tác tình hình triển khai công việc, những 

vụ việc khó khăn, phức tạp để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở đối 

với những chi cục có kết quả thi hành án thấp…Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận 14 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đã 

xem xét giải quyết 14/14 văn bản. Tình hình quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong 

nội bộ hệ thống Thi hành án dân sự, về cơ bản các chi cục đã thực hiện đúng quy 

trình [26]. 

Năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp nhận 15 văn bản xin ý kiến 

hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, đã xem xét, giải quyết 15/15 văn bản, báo cáo xin ý 

kiến Tổng cục Thi hành án dân sự 02 văn bản. Chủ động hướng dẫn chấp hành viên 

03 văn bản; tình hình thực hiện quy trình hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ hệ 

thống thi hành án dân sự (kèm theo Quyết định số 824/QĐ-TCTHADS ngày 

03/12/2014), Quy trình tổ chức thi hành án (kèm theo Quyết định số 273/QĐ-

TCTHADS ngày 22/02/2017) [27]. 

Về Công tác kiểm tra luôn được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao cụ thể: 
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Năm 2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã tiến hành 08 cuộc kiểm 

tra toàn diện đối với 08 chi cục, kiểm tra đột xuất 01 chi cục, kiểm tra hoạt động tổ 

chức thi hành án của chấp hành viên thuộc Cục [23].  

Năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã kiểm tra toàn diện đối với 03 chi 

cục, kiểm tra chuyên đề đối với 06 chi cục, lãnh đạo cục đã tiến hành kiểm tra đối 

với 07 đơn vị đối với việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2014 [24]. 

Năm 2015, Cục đã tiến hành 09/09 cuộc kiểm tra, trong đó có kiểm tra toàn 

diện và kiểm tra về việc triển khai, thực hiện kế hoạch năm 2015 [25]. 

Năm 2016, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án 

dân sự, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng và thực hiện kế hoạc kiểm tra, tự kiểm 

tra đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị 

quyết của Quốc hội, trong đó có kiểm tra về tình hình sử dụng kinh phí cưỡng chế, 

hồ sơ thi hành án… Năm 2016 Cục đã kiểm tra 09 cuộc, trong đó kiểm tra theo 

chuyên đề đối với 06 chi cục và kiểm tra toàn diện đối với 03 chi cục [26]. 

Năm 2017, ngày từ đầu năm Cục đã ban hành kế hoạch số 28/KH-CTHADS 

ngày 27/12/2016 về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2017 và chỉ đạo 

chi cục trong tỉnh xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ thường xuyên trong năm. 

Năm 2017 Cục đã kiểm tra 09/09 đơn vị, trong đó kiểm tra toàn diện 03 chi cục, 

kiểm tra chuyên đề 06 chi cục [27].  

Qua công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra tại tỉnh Cà 

Mau cho thấy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao 

về công tác chỉ đạo nghiệp vụ, công tác kiểm tra nhằm hạn chế những vi phạm  xảy 

ra. Và kết quả kiểm tra cho thấy các mặt hoạt động trong công tác thi hành án toàn 

tỉnh nói chung, công tác cưỡng chế thi hành án dân sự nói riêng ngày càng được 

nâng lên về hiệu quả, những hạn chế, thiếu sót, vi phạm ngày càng giảm đi về số 

lượng cũng như tính chất nghiêm trọng. Thủ trưởng cơ quan thi hành án trong tỉnh 

đã quan tâm, chú trọng hơn trong công tác tự kiểm tra nội bộ. 

2.1.2.2. Thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân 

sự ở tỉnh Cà Mau 
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Thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh 

Cà Mau phải bảo đảm đúng pháp luật thực hiện tinh thần Điều 106 Hiến pháp năm 

2013 [61] đòi hỏi quan điểm thực hiện pháp luật về THADS nói chung và pháp luật 

về quản lý nhà nước về CCTHADS nói riêng phải luôn luôn được tuân thủ đúng 

pháp luật, đó chính là nguyên tắc xuyên suốt trong tất cả các hình thức, hành vi của 

chủ thể thực hiện pháp luật. Về bản chất việc  thực hiện đúng pháp luật chính là 

việc bảo đảm nguyên tắc pháp chế vì nguyên tắc pháp chế chính là sự đòi hỏi của cơ 

quan nhà nước, cán bộ nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân phải thực hiện 

đúng, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật trong hoạt động của mình. Để đảm bảo việc 

thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về CCTHADS trong THADS tỉnh Cà Mau 

đúng pháp luật thì yêu cầu quan trọng nhất khi thực hiện quản lý nhà nước trong 

THADS phải đảm bảo tính tối thượng của Hiến pháp, Luật THADS và các văn bản 

pháp luật có liên quan. Đồng thời phải có sự thống nhất trong việc thực hiện pháp 

luật, tránh sự tùy tiện trong việc áp dụng pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về CCTHADS ở tỉnh Cà Mau phải nghiêm 

chỉnh tuân thủ quy định của pháp luật THADS và các văn bản liên quan để các bản 

án, quyết định của Tòa án có hiệu lực được thi hành trên thực tế. Mọi hành vi vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực THADS và quản lý nhà nước về CCTHADS phải 

được xử lý nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Quán triệt quan 

điểm này, yêu cầu đặt ra là phải có hệ thống pháp luật quản lý nhà nước về 

CCTHADS và các văn bản có liên quan hoàn thiện nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc 

xác lập trật tự và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về CCTHADS; ý 

thức pháp luật của các chủ thể thực hiện pháp luật đạt trình độ cao; các điều kiện vật 

chất đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện pháp luật của các chủ thể quản lý nhà 

nước về CCTHADS. Từ cơ sở đó, quy trình thủ tục về CCTHADS ở tỉnh Cà Mau 

luôn được xem trọng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo pháp luật quy định. 

Thời gian qua công tác CCTHADS tuy chưa được áp dụng nhiều nhưng kết 

quả đạt được đã thúc đẩy, khích lệ tiến độ giải quyết việc THADS, tạo niềm tin cho 

nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật góp phần ổn định tình hình trật tự trị 
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an xã hội; Quy trình cưỡng chế được CHV chú trọng xác minh đầy đủ lập kế hoạch 

cẩn thận, trình tự thủ tục đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chưa để xảy ra sai 

sót gì. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho CHV thực hiện 

các cuộc cưỡng chế được thuận lợi; Các quy định của pháp  luật về CCTHA đầy đủ, 

rõ ràng. Những vụ cưỡng chế khó khăn, phức tạp đều được sự quan tâm chỉ đạo của 

lãnh đạo Đảng, Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo THADS.   

Bảng 2.3: Quy trình, thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau 

từ năm 2013 đến năm 2017 cụ thể: 
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(Nguồn: Báo cáo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau từ năm 

2013 đến năm 2017) 

Qua biểu đồ nêu trên, thì hàng năm số vụ việc ra quyết định cưỡng chế/ số có 

điều kiện thi hành không cao, đơn cử như: năm 2013, số việc cưỡng chế chiếm 

1,62%/ số có điều kiện thi hành, Năm 2014, số việc cưỡng chế chiếm 1,35%/ số 

việc có điều kiện thi hành. Nhìn chung, phần lớn người phải thi hành án đã dần có 

được ý thức về pháp luật thi hành án dân sự, phần lớn người phải thi hành án đã tự 



49 

 

nguyện thi hành án … phải nói rằng, ngoài sự chấp hành pháp luật của người phải 

thi hành án, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ CHV, cán bộ, công chức THA thì biện 

pháp cưỡng chế đã đóng vai trò là các công cụ hữu hiệu góp phần không nhỏ để đạt 

được kết quả cao trong công tác thi hành án. Bởi vì công tác động viên, thuyết phục 

đương sự tự nguyện THA được quan tâm hàng đầu trong công tác THADS và được 

Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo tập trung nâng cao các biện pháp giáo dục nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong THADS, hạn chế tối đa số vụ việc phải 

cưỡng chế. Từ đó, sau khi có quyết định cưỡng chế đã có nhiều vụ người phải thi 

hành án tự nguyện thi hành án như: năm 2013 có 19 vụ sau khi ra quyết định cưỡng 

chế người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, năm 2017 có đến 115 vụ việc sau 

khi ra quyết định cưỡng chế người phải thi hành án tự nguyện thi hành án. Bên cạnh 

đó, số việc cưỡng chế có huy động lực lượng cũng ít hơn số vụ việc không có huy 

động lực lượng như: năm 2013 số vụ cưỡng chế có huy động lực lượng là 25, không 

có huy động lực lượng là 162; năm 2014 số vụ cưỡng chế có huy động lực lượng là 

16, số vụ cưỡng chế không có huy động lực lượng là 159; năm 2015 số vụ cưỡng 

chế có huy động lực lượng là 41, số không có huy động lực lượng là 138; năm 2016 

và năm 2017 số vụ việc cưỡng chế có huy động lực lượng đã tăng lên đột biến so 

với số vụ việc cưỡng chế không có huy động lực lượng cụ thể năm 2016 số vụ 

cưỡng chế có huy động lực lượng là 116 vụ, không có huy động lực lượng là 71 vụ. 

Từ đó, cho thấy các vụ việc cưỡng chế ngày càng phức tạp, khó khăn, cần đòi hỏi 

khi tiến hành cưỡng chế phải có huy động lực lượng. Từ đó, có một số vụ cưỡng 

chế vẫn có tính chất phức tạp, người phải thi hành án cố tình chống đối lại lực lượng 

cưỡng chế, kiên quyết không thi hành án, từ đó qua các năm vẫn có số vụ cưỡng chế 

không thành công, dẫn đến án tồn đọng kéo dài, gây khó khăn cho tình hình an 

ninh, trật tự tại địa phương như năm 2013 số vụ cưỡng chế không thành công là 4 

vụ, năm 2014 là 2 vụ, năm 2015 là 5 vụ.  

Qua các năm số vụ việc tồn đọng ngày càng cao do nhiều nguyên nhân: thứ 

nhất, còn một bộ phận người phải thi hành án cố tình chay ì không tự nguyện thi 

hành án. Thứ hai, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng khi kê  
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biên xử lý bán không có người tham gia đấu giá. Thứ ba, số việc tòa án xét xử ngày 

càng tăng. Thứ tư, số vụ việc chưa có điều kiện thi hành cứ chuyển kỳ liên tục nhiều 

năm. Từ đó, lượng việc tồn đọng ngày càng tăng và đến nay vẫn chưa có hướng xử 

lý dứt điểm. 

2.1.2.3. Bảo vệ pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

ở tỉnh Cà Mau 

Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm luôn được các chủ thể quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau quan tâm nhằm bảo đảm 

cho công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự luôn đạt hiệu quả, 

hạn chế tình trạng vi phạm trong công tác cưỡng chế thi hành án dân sự cụ thể: 

Bảng 2.4: Về công tác giám sát tỉnh Cà Mau từ năm 2013 đến năm 2017:  
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(Nguồn: Báo cáo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau từ năm 

2013 đến năm 2017) 
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Nhìn chung, từ năm 2013 đến năm 2017 công tác giám sát trong hoạt động 

thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau nói chung, hoạt động cưỡng chế thi hành án dân 

sự ở tỉnh Cà Mau nói riêng luôn được Hội đồng nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp huyện 

quan tâm, giám sát có hiệu quả đã góp phần cho công tác về cưỡng chế thi hành án 

đạt hiệu quả, hạn chế những vi phạm xảy ra và ngày càng được quan tâm, coi trọng. 

Tuy nhiên, nhìn chung chỉ có Hội đồng nhân dân tham gia giám sát, còn các cơ 

quan như Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan khác chưa có các cuộc giám 

sát về công tác cưỡng chế thi hành án dân sự. Trong 5 năm, có năm 2013 là có 

nhiều cuộc giám sát do trong năm này có nhiều sai phạm trong trình tự, thủ tục thi 

hành án, do đó các hoạt động giám sát từ Hội đồng nhân dân được tăng cường giám 

sát nhằm hạn chế những sai phạm nghiêm trọng có thể xảy ra. Các năm còn lại Hội 

đồng nhân dân đều giám sát theo định kỳ, do các năm này công tác thi hành án dân 

sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau có ít những sai sót, vi phạm. 

Qua giám sát, HĐND đã có kết luận cho từng cuộc giám sát, trong đó năm 

2013 có kết luận đúng và thực hiện cao nhất là 03, năm 2014, 2015, 2016 kết luận 

đúng và thực hiện là 2, năm 2017 kết luận đúng và thực hiện là 01. Qua đó, cho thấy 

qua công tác giám sát, các cơ quan chức năng đã phát hiện được những sai sót, vi 

phạm đi đến kết luận và cơ quan thi hành án phải thực hiện theo kết luận và khắc 

phục những hạn chế, sai sót đã được chỉ ra. 

Trong quá trình giám sát cũng có những kết luận chưa chính xác, được cơ 

quan thi hành án giải trình toàn bộ kết luận như từ năm 2013 đến năm 2016 mỗi 

năm đều có giải trình toàn bộ 01 kết luận. 
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Bảng 2.5: Về công tác kiểm sát tỉnh Cà Mau từ năm 2013 đến năm 2017:  
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đến năm 2017) 

Theo biểu đồ, từ kết quả các cuộc kiểm sát hàng năm (theo báo cáo thống kê 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau từ năm 2013 đến năm 2017) nhìn chung 

công tác kiểm sát luôn được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau và Viện kiểm sát 

nhân dân các huyện trong tỉnh quan tâm, thực hiện sát sao, đạt nhiều kết quả, các 

cuộc kiểm sát nhìn chung ngày càng tăng lên, góp phần kiểm tra, phát hiện những 

sai sót, hạn chế trong trình tự thủ tục thi hành án nói chung, trình tự, thủ tục cưỡng 

chế thi hành án nói riêng, tránh được tình trạng vi phạm nghiêm trọng xảy ra dẫn 

đến bồi thường nhà nước trong công tác cưỡng chế thi hành án.  



53 

 

Cụ thể: năm 2013 toàn tỉnh có 09 cuộc kiểm sát, năm 2014 có 04 cuộc kiểm 

sát, năm 2015 có 08 cuộc kiểm sát, năm 2016 có 18 cuộc kiểm sát, năm 2017 có 10 

cuộc kiểm sát. Qua các năm có năm 2016 số lượng kiểm sát tăng đột biến là do chỉ 

đạo từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo kiểm sát sát sao công tác thi hành án 

nhằm hạn chế những vi phạm xảy ra trong công tác thi hành án dân sự, nâng cao 

hiệu quả trong công tác kiểm sát và năm 2016 đã có 12 văn bản kiến nghị khắc phục 

những sai phạm. Cho thấy năm 2016 là năm có nhiều những thiếu sót, sai phạm cần 

khắc phục. 

Qua các cuộc kiểm sát tại tỉnh Cà Mau phần lớn là kiến nghị khắc phục 

những hạn chế, thiếu sót, ít xảy ra trường hợp kháng nghị và những vi phạm nghiêm 

trọng cụ thể năm 2013, 2014 không trường hợp nào có kháng nghị đúng toàn bộ, 

năm 2015, 2016, 2017 mỗi năm chỉ có 01 kháng nghị đúng toàn bộ. Kháng nghị 

đúng một phần và không đúng một phần có năm 2016 là 02 kết luận. 

Qua đó công tác kiểm sát, cho thấy việc bảo vệ PL quản lý nhà nước về 

CCTHADS luôn được quan tâm, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương 

sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

2.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quản lý nhà 

nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau 

2.2.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp của quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau 

Qua công tác giám sát, kiểm sát và công tác kiểm tra về quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau cho thấy yêu cầu về tính hợp pháp của 

quản lý nhà nước luôn được quan tâm sát sao và thực hiện có hiệu quả. 

Tính hợp pháp của quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh 

Cà Mau luôn được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, nội dung, hình thức, 

phương pháp quản lý của các chủ thể quản lý đúng theo khuôn khổ pháp luật quy 

định. Các cơ quan quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự đã ban hành 

các văn bản và hoạt động trong phạm vi thẩm quyền được quy định. Các văn bản về 

quản lý nhà nước được ban hành đúng hình thức và thủ tục do pháp luật quy định. 
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Cụ thể từ năm 2013 đến năm 2017 Hội đồng nhân dân có 18 cuộc giám sát, nhưng 

kết thúc các đợt giám sát chỉ có 08 kết luận có vi phạm và đề nghị khắc phục, tuy 

nhiên không có trường hợp nào nghiêm trọng. 

Từ năm 2013 đến năm 2017 Viện kiểm sát có 49 cuộc kiểm sát, phần lớn là 

sau khi kết luận kiểm sát chỉ có kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc khắc phục về thủ 

tục, có 03 trường hợp có kháng nghị, nhưng không có trường hợp nào vi phạm 

nghiêm trọng.  

Từ kết quả các cuộc giám sát, kiểm sát của các cơ quan chức năng cho thấy, 

công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự luôn được bảo đảm tính 

hợp pháp, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm xảy ra tại địa bàn tỉnh Cà 

Mau. 

2.2.2. Mức độ đáp ứng yêu cầu về tính hợp lý của quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự ở tỉnh Cà Mau 

Qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng cho 

thấy mức độ đáp ứng yêu cầu về tính hợp lý của quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự luôn được đảm bảo. Vì trong quá trình quản lý nhà nước về cưỡng 

chế thi hành án dân sự phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và lợi ích 

của tổ chức, công dân. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót, 

vi phạm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên 

quan. Cụ thể:  

Năm 2013 toàn tỉnh đã tiếp nhận 110 đơn, thư khiếu nại về công tác quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 96 

việc, còn 14 việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác; đã đình chỉ 06 việc, 

khiếu nại đúng toàn bộ 15 việc, khiếu nại sai toàn bộ 47 việc; toàn tỉnh có 05 đơn tố 

cáo, số đơn tố cáo sai toàn bộ là 05 đơn [28]. 

Năm 2017 toàn tỉnh đã tiếp nhận 157 đơn, thư khiếu nại về công tác quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 

100 việc, còn 57 việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác; đã đình chỉ 11 việc, 

khiếu nại đúng toàn bộ 31 việc, khiếu nại sai toàn bộ 54 việc; toàn tỉnh có 15 đơn tố 
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cáo, có 08 việc thuộc thẩm quyền giải quyết, 07 việc không thuộc thẩm quyền giải 

quyết, số đình chỉ 06, tố cáo đúng toàn bộ 01 việc, tố cáo sai toàn bộ 01 việc [32]. 

Từ những kết quả trên cho thấy mức độ đáp đáp ứng yêu cầu về tính hợp lý 

của quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự đã được quan tâm, đảm bảo, 

tuy nhiên vẫn còn phần nào ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo có chiều hướng tăng lên. 

2.3. Nhận xét về quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự ở 

tỉnh Cà Mau 

2.3.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân 

Trên cơ sở thực hiện các quyền, nghĩa vụ và sử dụng các hình thức, phương 

pháp quản lý nhà nước về cưỡng chế THADS, trong thời gian qua hoạt động quản 

lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự đã đạt được những kết quả đáng kể. 

Từ đó đã tích cực góp phần vào việc nâng cao kết quả, hiệu quả của công tác quản 

lý nhà nước về thi hành án dân sự. Cụ thể: 

Một là, quản lý nhà nước về thi hành án dân sự góp phần nâng cao kết quả 

thi hành án dân sự nói chung, kết quả về CCTHADS nói riêng. Sau hơn 20 năm đổi 

mới, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, cùng với sự đa dạng của các 

quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính, lao động nhiều chủ thể quan hệ pháp luật mới 

đã xuất hiện; các tranh chấp dân sự kinh tế vì thế mà cũng trở nên nhiều hơn và đa 

dạng hơn, nhiệm vụ giao cho các cơ quan thi hành án dân sự cũng không ngừng 

được mở rộng, không chỉ giới hạn trong phạm vi quy định Luật Thi hành án dân sự 

mà còn mở rộng ở các văn bản pháp luật khác, khối  lượng việc phải giải quyết tăng 

lên rất nhiều. Năm 2013 tổng số việc toàn tỉnh Cà Mau phải thụ lý giải quyết 13.942 

việc với tổng số tiền 198.565.620 nghìn đồng, năm 2017 tổng số vụ việc phải thụ lý 

giải quyết lên đến 19.881 việc với số tiền 1.064.883.312 nghìn đồng. Số việc cơ 

quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế cũng tăng theo như năm 2013 số việc ra 

quyết định cưỡng chế 187 việc, năm 2017 ra quyết định cưỡng chế 197 việc. 

Mặc dù số việc thi hành án phải giải quyết không ngừng tăng lên, số vụ việc 

ra quyết định cưỡng chế cũng tăng lên mỗi năm, nhưng với nổ lực cùng với sự cố 
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gắng của công chức ngành thi hành án, dưới sự quản lý của của các cơ quan quản lý 

nhà nước cấp trên, dưới sự thanh tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan chức năng, 

kết quả quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự không ngừng được tăng 

lên, kết quả xử lý các vụ việc cũng không ngừng tăng lên, kết quả giải quyết xong 

các hình thức năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt nhiều vụ việc phức tạp đã 

được xử lý dứt điểm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công 

dân, từ đó cũng cố và nâng cao uy tín của cơ quan thi hành án dân sự nói riêng, của 

các cơ quan quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự nói chung. 

Hai là, quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự góp phần hạn chế 

những hành vi vi phạm trong cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Qua các cuộc giám sát, kiểm sát của các cơ quan chức năng cho thấy tình 

trạng vi phạm pháp luật trong cưỡng chế thi hành án dân sự tương đối thấp  như qua 

công tác giám sát năm 2017 chỉ 02 kết luận giám sát cơ quan, CHV thi hành án có 

vi phạm và phải thực hiện; số việc phải bồi thường nhà nước trong quá trình cưỡng 

chế thi hành án dân sự cũng tương đối ít như năm 2013 số vụ việc phải bồi thường 

nhà nước là 02 việc, năm 2014 số việc phải bồi thường nhà nước là 02 việc, năm 

2015 là 03 việc. 

Ba là, quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự góp phần làm 

chuyển biến nhận thức của xã hội đối với công tác thi hành án dân sự nói chung, 

công tác cưỡng chế thi hành án dân sự nói riêng cả về hình thức, trình tự thủ tục đến 

kết quả thi hành. 

Một trong những kết quan trọng nhất trong công tác quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự là đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của 

cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và công dân về công tác quản lý nhà 

nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự có tác động trực tiếp đến nhận thức của cấp ủy Đảng và chính quyền địa 

phương với công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Do đó, 

công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự đã được coi là một trong 

các nhiệm vụ chính trị quan trọng, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan 



57 

 

tâm. Vai trò chỉ đạo tổ chức thi hành án của các cấp chính quyền địa phương ngày 

càng được tăng cường, cơ chế phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn. Đến nay tại tỉnh Cà 

Mau đã có Ban chỉ đạo cấp tỉnh và 09 Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố do Chủ 

tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Nhờ đó sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy, chính quyền địa phương về công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự đã được sâu sát, kịp thời hơn, đạt hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác thi hành án dân sự của tỉnh Cà Mau, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

chung của địa phương, ổn định tình hình chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở 

địa phương. 

Công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự được kết quả 

như trên do những nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, nhờ vào sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhờ vào sự phối hợp 

của các ban, ngành, đoàn thể.  

Thứ hai, pháp luật về thi hành án dân sự, về quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự ngày càng hoàn thiện và có hiệu quả. 

Thứ ba, năng lực của chủ thể quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân 

sự ngày càng được nâng lên, phần lớn đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

2.3.2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân 

2.3.2.1. Chủ thể quản lý nhà nước về thi hành án dân sự chưa được thường 

xuyên, đồng đều 

Cưỡng chế Thi hành án dân sự là hoạt động khó khăn, phức tạp, đụng chạm 

trực tiếp đến quyền lợi của người phải thi hành án và những người có liên quan, 

trong khi đó pháp luật về thi hành án dân sự còn nhiều hạn chế, bất cập, trình độ, 

năng lực, đạo đức của một bộ phận chấp hành viên còn hạn chế. Do dó, đòi hỏi các 

chủ thể quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự phải được tiến hành kiểm 

tra, giám sát thường xuyên và đồng đều. Tuy nhiên, qua kết quả hoạt động quản lý 

cho thấy, hoạt động của một số chủ thể quản lý chưa được thường xuyên, liên tục 

như giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội. 
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2.3.2.2. Quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự chưa bao trùm 

lên tất cả các đối tượng quản lý 

Về lý luận và thực tiễn, có rất nhiều đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng 

chế thi hành án dân sự. Ở mức độ nào đó, thì hoạt động của mỗi đối tượng này đều 

có tác động đến cưỡng chế thi hành án dân sự. Tuy nhiên, thời gian qua, các chủ thể 

quản lý chỉ tập trung vào quản lý hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự mà chưa 

quản lý đối với hoạt động của tất cả các đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự. 

Do những hạn chế nêu trên, nên quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự trong thời gian vừa qua vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả trong việc 

giải quyết lượng việc thi hành án có điều kiện, thực trạng vi phạm pháp luật trong 

cưỡng chế thi hành án dân sự còn tương đối nhiều, khiếu nại, tố cáo bức xúc chưa 

được giải quyết triệt để. Nội dung khiếu nại, tố cáo thường tập trung vào việc áp 

dụng trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự, việc kê biên không đúng đối 

tượng, định giá tài sản thấp, cưỡng chế thi hành án không đúng quy định, chấp hành 

viên có tiêu cực, kéo dài thời gian thi hành án. 

2.3.2.3. Nguyên nhân 

Pháp luật về thi hành án dân sự, về quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành 

án dân sự còn nhiều bất cập, chưa được bổ sung kịp thời. 

Trong quá trình quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự, pháp luật 

về thi hành án dân sự, về quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự là cơ sở 

để các chủ thể quản lý nhà nước tiến hành quản lý, còn pháp luật về quản lý nhà 

nước là công cụ. Chính vì vậy, kết quả quản lý, chất lượng quản lý phụ thuộc rất lớn 

vào sự hoàn thiện của hai hệ thống văn bản này. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua 

hai hệ thống văn bản này vẫn còn nhiều bất cập chưa được kịp thời sửa đổi, bổ 

sung, mặc dù đã có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. 

Đối với hệ thống pháp luật về thi hành án dân sự, được sự quan tâm của các 

cơ quan có thẩm quyền, trong thời gian vừa qua nhiều văn bản pháp luật có liên 

quan đến thi hành án đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung, bước đầu đã khắc phục 
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được tình trạng khó khăn, bất cập trong thủ tục thi hành án dân sự, cũng như thủ tục 

cưỡng chế thi hành án dân sự, nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được các nhu cầu đặt ra 

và chưa theo kịp với những biến đổi năng động của cuộc sống. Nhiều quy định liên 

quan đến thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự vẫn còn chưa giải quyết hết được 

những tình huống thực tế cuộc sống đặt ra. Chính vì vậy, dẫn đến thiếu các quy định 

làm căn cứ cho việc đánh giá tính hợp pháp hay không hợp pháp trong hoạt động 

của đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Tiểu kết chương 2 

Qua nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự 

ở tỉnh Cà Mau, học viên nhận thấy công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự 

nói chung, quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự nói riêng đã và đang 

được Đảng và Nhà nước quan tâm ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật 

nhằm đáp ứng cho công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự; 

cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cà Mau, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đã làm cơ sở, nền tảng cho 

việc thực hiện công tác quản  lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự của tỉnh 

Cà Mau đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó cũng còn 

không ít những khó khăn,  hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân hạn chế còn 

tồn tại trong quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự học viên sẽ đưa ra 

định hướng, giải pháp bảo đảm cho quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân 

sự trong chương tiếp theo. 
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Chương 3 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƯỠNG 

CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH CÀ MAU 

3.1. Định hướng bảo đảm quản lý nhà nước về cưỡng chế Thi hành án 

dân sự từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 

3.1.1. Bảo đảm, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân trong 

quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự 

Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do 

dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay, việc bảo vệ quyền con người luôn được xác 

định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Quyền con người và quyền công dân 

luôn là những nội dung hàng đầu được Đảng và Nhà nước quan tâm đưa vào các 

văn kiện, tài liệu quan trọng; những quy định về bảo vệ quyền con người được ghi 

nhận trong những bản Hiến pháp qua các thời kì lịch sử của đất nước và ngày càng 

được cụ thể hóa trong nhiều văn bản điều chỉnh các phương diện kinh tế, văn hóa, 

xã hội cũng như hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hành chính tư pháp. 

Trong đó cụ thể có lĩnh vực thi hành án dân sự, đặc biệt trong giai đoạn CCTHA với 

nhiệm vụ thực hiện bản án, quyết định dân sự của Tòa án. Việc thi hành án đạt hiệu 

quả, một mặt sẽ bảo đảm được việc thực hiện quyền lực Nhà nước, thể hiện sự tôn 

trọng của mọi chủ thể trong xã hội đối với phán quyết của Tòa án nhân danh quyền 

lực Nhà nước. Mặt khác, đây là một biện pháp hữu hiệu để khôi phục lại các lợi ích 

của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đã bị xâm hại. 

Trong giai đoạn hiện nay, THADS là một vấn đề bức xúc, bởi trong quá trình thực 

thi pháp luật về thi hành án dân sự đã nảy sinh rất nhiều vấn đề mới cần phải giải 

quyết, cũng như phải chịu áp lực từ nhiều phía, nhiều nguyên nhân khác nhau làm 

cho việc THADS gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế nói chung và biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản nói riêng cũng có không ít 

những trở ngại cả về mặt pháp lý cũng như thực tiễn vì ảnh hưởng trực tiếp đến 

quyền con người của các bên đương sự bao gồm bên phải thi hành án, bên được thi 

hành án. Trong hoạt động kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án dân sự bản thân 



61 

 

công dân là người bị quản lý và chịu sự phán quyết nên họ luôn luôn ở vị thế bất lợi. 

Trong điều kiện đó, người công dân không có vũ khí, phương tiện nào khác hữu 

hiệu hơn là sử dụng pháp luật để đấu tranh tự bảo vệ lấy các quyền và lợi ích của 

mình. Bởi vậy, sự ra đời của Luật Thi hành án dân sự cùng các văn bản pháp luật 

liên quan đã góp phần quan trọng trong việc hình thành thể chế bảo đảm quyền con 

người trong các hoạt động thi hành án dân sự.  

3.1.2. Cải cách phương thức, thủ tục trong quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự theo hướng minh bạch, phục vụ. 

Nội dung cải cách thủ tục hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã xác định rõ 7 vấn đề: Cắt giảm và 

nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, 

nhất là thủ tục  hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi 

nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện 

cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững; cải cách thủ tục hành 

chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ 

từng cơ quan hành chính nhà nước; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ 

tục hành chính; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính; đặt yêu cầu cải 

cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, mở rộng dân chủ, 

phát huy vai trò của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong xây dựng thủ 

tục hành chính; tăng cường sự giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện 

thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Để nâng cao năng lực, hiệu 

quả hoạt động của cơ quan THADS, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết tốt hơn công 

việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động CCTHADS, trên cơ sở 

đánh giá sự cần thiết và khả năng thực thi đối với việc triển khai cải cách thủ tục 

hành chính trong CCTHADS, trong giai đoạn hiện nay, cải cách thủ tục hành chính 

trong CCTHADS cần tập trung vào những nội dung sau:  

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các Cục THADS và 

Chi cục THADS nhằm giảm phiền hà, thời gian, chi phí cho người được THA, 



62 

 

người phải THA, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đẩy nhanh tiến độ theo 

đúng quy định trong cưỡng chế thi hành án, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, 

CHV, công chức thi hành án. Để tiếp tục triển khai cơ chế một cửa, cơ quan 

THADS cần ban hành các văn bản hướng dẫn, thông báo cơ chế một cửa đối với 

những thủ tục hành chính trong  giai đoạn CCTHADS và đăng tải trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân và các 

loại hồ sơ, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí (nếu có) đối với từng 

thủ tục hành chính tại các cơ quan THADS về CCTHADS;   

Hai là, niêm yết, công khai các thủ tục hành chính trong THADS, 

CCTHADS, bảo đảm 100% các thủ tục hành chính trong giai đoạn CCTHADS đều 

công khai, minh bạch, tiếp cận đối với mọi tổ chức, cá nhân, công dân.  

Ba là, thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong THADS, 

CCTHADS làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật THADS theo 

hướng đơn giản hóa về mặt thủ tục nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý;  

Bốn là, xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý và đánh giá về công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính ở tất cả các cấp trong hệ thống THADS. Thông qua 

việc kiểm soát thủ tục hành chính, mọi thủ tục hành chính sẽ được công khai hóa và 

thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh tình trạng tùy tiện, 

thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện TTHC tại các cơ quan 

THADS.  

Năm là, xây dựng các quy trình thủ tục hành chính nội bộ phù hợp, giảm 

gánh nặng hành chính, tiết kiệm cho các cơ quan thi hành án;  

Sáu là, thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo trong 

CCTHADS với mục đích, hướng dẫn, hỗ trợ đương sự, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan thực hiện thuận lợi quyền công dân của mình; tiết kiệm thời gian, chi 

phí đi lại cho họ.  

3.1.3. Kiểm soát có hiệu quả đối với quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự 

Để kiểm soát có hiệu quả đối với quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự cần phải có nhiều hình thức kiểm soát khác nhau như:  
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- Giám sát hoạt động quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự của 

nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân: 

+ Nhân dân vừa là chủ thể của quyền lực nhà nước, nhưng đồng thời cũng là 

chủ thể giám sát mọi hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức nhà nước. Vì vậy  nhân 

dân là chủ thể quan trọng của hoạt động giám sát quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự thông qua việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đối với đối tượng 

giám sát về quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự và trực tiếp tham gia 

vào một số hoạt động quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. 

 + Viện kiểm sát nhân dân giám sát hoạt động quản lý nhà nước về cưỡng 

chế thi hành án dân sự thông qua việc thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân 

sự. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành 

án, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc quản 

lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Vì vậy để kiểm soát có hiệu quả đối 

với quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự cần phải có chủ thể giám sát 

là Viện kiểm sát nhân dân. 

- Kiểm tra: hoạt động quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự của 

cơ quan quản lý nhà nước cấp trên đối với cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới nhằm 

kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động quản lý sai sót, đề nghị sửa chữa, 

khắc phục, tránh tình trạng để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, không thể khắc phục 

được trong quản nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. 

- Thanh tra: tăng cường hiệu quả hoạt động thanh tra trong lĩnh vực THADS, 

đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự là một 

trong những yêu cầu quan trọng thiết yếu. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế 

trong quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự thì cần xem xét, tiếp tục 

thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật THADS theo hướng đồng bộ, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng 

thời đó cũng là điều kiện thuận lợi để các chấp hành viên tổ chức thi hành án đạt 

hiệu quả cao. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về hoạt động thanh tra trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự.  
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Trước mắt là xây dựng và hoàn thiện Đề án thành lập và giao chức năng 

thanh tra chuyên ngành cho Tổng cục THADS theo quy định của Luật THADS sửa 

đổi, bổ sung năm 2014, theo đó, cần chỉ rõ Tổng cục THADS có thẩm quyền thanh 

tra các lĩnh vực cụ thể. 

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước về CCTHADS theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập 

trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong CCTHADS; tăng 

cường công tác thanh tra đột xuất, thanh tra các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật và các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực THADS nhằm kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm minh, đúng 

pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra 

của các cơ quan THADS. 

Thứ tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống, chú trọng công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của 

đội ngũ công chức thi hành án; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ 

nhũng nhiễu, gây phiền hà vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thứ năm, tăng cường quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo trong THADS theo hướng: 

- Thủ trưởng các cơ quan THADS thực hiện đúng và đủ quy định của pháp 

luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

- Tổng cục THADS, Thanh tra Bộ Tư pháp, tăng cường công tác phối hợp về 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và tăng cường thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan THADS; 

- Đối với những vụ việc CCTHADS có khiếu nại bức xúc kéo dài mà nguyên 

nhân do các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân không chấp hành án cần phải có biện pháp 

yêu cầu thực hiện việc thi hành án. Những trường hợp do các ngành, các cơ quan 

hữu quan chưa thống nhất ý kiến, thiếu đồng tình với phán quyết của Tòa án thì 

phải có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời, rõ ràng, ngăn ngừa việc đương 

sự lợi dụng khiếu nại kéo dài, vượt cấp gây mất trật tự, an toàn ở địa phương. 

http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/luat-to-tung-dan-su/ttds-thi-hanh-an/
http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/category/luat-to-tung-dan-su/ttds-thi-hanh-an/
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Thứ sáu, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Khoản 43 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật THADS năm 2014 theo hướng Bộ Tư pháp có thẩm 

quyền thanh tra về nghiệp vụ THADS để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước của Bộ Tư pháp đối với lĩnh vực THADS và bảo đảm công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao. 

3.2. Giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cưỡng chế Thi hành án dân 

sự từ thực tiễn tỉnh Cà Mau 

3.2.1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự 

Trên cơ sở đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền XHCN, để không ngừng đổi mới và hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà 

nước về CCTHADS trước hết, Nhà nước cần đẩy mạnh công tác tập hợp hóa, pháp 

điển hóa hệ thống pháp luật quản lý nhà nước về CCTHADS để rà soát, đối chiếu 

loại bỏ những quy phạm, những văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, kịp thời 

bổ sung những văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước về CCTHADS đang còn bỏ trống, đảm bảo xây dựng hệ thống 

pháp luật quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án đồng bộ, thống nhất, khả thi, 

công khai, minh bạch.  

3.2.2. Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự theo khu 

vực 

Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 6 vừa 

qua: Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của 

vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, yêu cầu 

trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. 

Trong lĩnh vực cơ quan thi hành án cũng vậy, để cơ quan thi hành án hoạt 

động có hiệu quả, tinh gọn thì cần sắp xếp bộ máy các cơ quan thi hành án theo khu 

vực. 
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Phải nghiên cứu, xem xét từng địa phương cụ thể để sắp xếp bộ máy các cơ 

quan thi hành án hoạt động có hiệu quả. Địa bàn tỉnh, huyện nào có số lượng án ít, 

giao thông thuận lợi thì có thể sáp nhập để nhằm tinh gọn bộ máy và hoạt động có 

hiệu quả, giảm chi cho ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

3.2.3. Xây dựng đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan thi 

hành án dân sự có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, thực thi công vụ chuyên 

nghiệp 

Một trong 5 mục tiêu quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và 

sự phát triển của đất nước”.  

Để thực hiện có hiệu quả theo chương trình tổng thể cải cách hành chính đội 

ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự phải giải quyết 

các vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra cụ thể: phải nâng cao chất lượng cán bộ, 

công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước; phải công khai, minh 

bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ;  cán bộ, 

công chức không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực và trình độ; cán bộ, công chức 

phải nhạy bén và thích ứng với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của khu vực và 

thế giới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, phẩm chất, đạo đức nghề 

nghiệp, thực thi công vụ chuyên nghiệp. 

Đây là giải pháp mang tính quyết định để thực hiện thành công cải cách nền 

hành chính. Không có đội ngũ công chức, người lao động đủ năng lực hoạch định 

chính sách, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì khó có được 

những thể chế, chính sách theo kịp và định hướng cho sự phát triển của nền kinh tế - 

xã hội. Muốn có đội ngũ công chức, người lao động có năng lực phải thực hiện 

đồng bộ các giải pháp, từ tuyển dụng đến bố trí, sử dụng công chức, người lao động, 

trong đó tập trung vào những việc sau: 

- Thực hiện tuyển dụng theo nguyên tắc đúng người, đúng việc; lấy công việc 

và hiệu quả công việc làm tiêu chí lựa chọn nhân sự. Thi tuyển phải thực sự khách 
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quan, công tâm và công bằng. Trong việc xây dựng cơ chế thi tuyển công chức, 

Chính phủ nên giao cho một tổ chức độc lập thực hiện và đánh giá. 

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý biên chế cho người đứng đầu tổ chức sử dụng công chức. Quy định trách 

nhiệm liên đới của người đứng đầu đối với công chức dưới quyền. Cho phép người 

thủ trưởng được trực tiếp tuyển dụng nhưng phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu 

nhân viên cấp dưới làm sai. 

- Thực hiện bố trí, sử dụng nhân sự theo cơ chế giao việc, khoán việc và quy 

trách nhiệm đến cùng. Áp dụng chế độ vị trí việc làm để xác định tiền lương, tiền 

công và các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, người lao động. 

- Có thái độ kiên quyết, dứt khoát đối với những công chức, người lao động 

không đáp ứng được công việc. Kiên quyết đưa ra khỏi nền công vụ những người 

không làm được việc, đồng thời giải quyết thỏa đáng chế độ tài chính cho những đối 

tượng này, để bảo đảm trong cơ quan nhà nước thực sự chỉ có người làm được việc 

và cống hiến cho cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện đánh giá công chức dựa trên hiệu quả công việc. Bảo đảm tính 

công bằng trong đánh giá, không đánh đồng và đồng nhất kết quả đánh giá giữa các 

đối tượng công chức khác nhau và giữa các công chức chuyên môn với công chức 

giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Thực hiện việc xây dựng tiêu chí và xét các danh hiệu 

thi đua theo từng nhóm đối tượng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tương đương nhau, 

không xét các danh hiệu thi đua theo cơ quan, đơn vị. Có như vậy mới có thể bảo 

đảm tính công bằng và tạo động lực thực sự các phong trào thi đua. 

Chỉ thị số 03/CT-BTP ngày ngày 24 tháng 09 năm 2013 của Bộ Tư pháp nêu 

rõ: “ Thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, giờ giấc lao động, 

nội quy, quy chế của Bộ, của đơn vị. Tăng cường công tác tự kiểm tra công tác quản 

lý công chức, viên chức trong đơn vị. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thanh 

tra, kiểm tra theo thẩm quyền về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, 

thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp của công chức, viên chức, đặc biệt là đối với 

các cơ quan Thi hành án dân sự.” [14] 
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Qua đó, mỗi công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự 

phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ; thường xuyên tự 

rèn luyện, chủ động tự học tập, nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất, 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp của công tác tư 

pháp. 

3.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước về cưỡng chế 

thi hành án dân sự 

Ngày 06/02/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg  về việc 

tăng cường công tác thi hành án dân sự. Chỉ thị nêu rõ: “Để phát huy kết quả đã đạt 

được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án 

dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 

Bộ Tư pháp cần xác định rõ định hướng phát triển hoạt động thi hành án dân sự 

phải gắn liền với yêu cầu xây dựng nền tư pháp nhân dân trong sạch vững mạnh, 

phù hợp với quan điểm của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 về xây dựng Chính 

phủ “kiến tạo, phát triển, liêm chính và phục vụ nhân dân”.” và “Tập trung triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi 

hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự. Xây dựng 

cơ sở dữ liệu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin trong toàn Hệ thống; 

thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ thông tin của người phải thi hành án chưa có 

điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến, cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự.” [86] 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng có hiệu quả Hệ thống 

quản lý chất lượng ISO trong hoạt động quản lý, điều hành trong công tác quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Nâng cấp hoàn thiện các phần mềm tại 

Bộ phận một cửa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan 

THADS với các cơ quan hữu quan. Tiếp tục duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động của 

cơ quan THADS, cũng như hoạt động quản lý nhà nước về CCTHADS. Khảo sát, 
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lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của các 

cơ quan THADS làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện CCHC. 

3.2.5. Các giải pháp dành riêng cho Cà Mau 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn 

thể và nhân dân đối với công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự, 

điều đầu tiên đặt ra là thái độ của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể và 

nhân dân đối với công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự như 

thế nào. Nếu như họ có thái độ đúng đắn đối với công tác quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự  thì họ sẽ quan tâm đến công tác quản lý NN về cưỡng 

chế thi hành án dân sự. Nhờ có sự quan tâm này, thì họ tích cực tham gia vào hoạt 

động quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. Để có thể nâng cao được 

nhận thức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với quản 

lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần phải: 

- Làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy đảng và chính quyền về công tác thi 

hành án dân sự. 

Thi hành án dân sự là hoạt động mang tính thực tiễn cao, có thể nói hầu hết 

các hoạt động thi hành án dân sự đều được triển khai trong  thực tiễn và gắn bó chặt 

chẽ với cơ sở. Đồng thời do Thi hành án dân sự liên quan trực tiếp đến tài sản của 

đương sự, có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người phải thi hành án và gia 

đình họ, nên thi hành án dân sự có liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước khác nhau 

như Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Bảo hiểm… và tác động lớn đến tình hình an 

ninh, chính trị tại địa phương. Do đó, trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự cơ 

quan thi hành án dân sự cần phải có sự chỉ đạo phối hợp của các cấp ủy đảng và 

chính quyền, nên nếu như cấp ủy và chính quyền địa phương không coi thi hành án 

dân sự là việc chung và có trách nhiệm với công tác thi hành án dân sự, thì việc 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự sẽ bị buông lỏng. 

Cấp ủy cần phải tiếp tục có sự chỉ đạo bằng văn bản chỉ đạo các ban, ngành 

có liên quan phải phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự nói chung, công tác 
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cưỡng chế về thi hành án dân sự nói riêng và xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa 

phương mình. 

Đối với chính quyền phải thực hiện tốt việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành 

án dân sự và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự phải hoạt động có hiệu quả trong việc 

chỉ đạo các ban, ngành trong công tác phối hợp thi hành án cụ thể: Phòng Tư pháp 

phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân về pháp luật 

Thi hành án dân sự; Các cơ quan khác phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin về 

điều kiện của người phải thi hành án, phối hợp tốt trong công tác động viên, thuyết 

phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, phối hợp tốt trong công tác 

cưỡng chế thi hành án. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, về quản lý 

nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một mặt làm nâng cao nhận thức 

về pháp luật thi hành án dân sự cho nhân dân và những đối tượng liên quan trực tiếp 

đến thi hành án dân sự, giúp người phải thi hành án, người được thi hành án và 

những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến thi hành án dân sự nắm rõ các 

quyền, nghĩa vụ của mình và của các đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự, từ đó làm cơ sở để họ có thể tham gia quản lý nhà nước về cưỡng 

chế thi hành án dân sự. 

Thứ hai, phải công khai trình tự, thủ tục về cưỡng chế thi hành án dân sự 

Trong quá trình quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự các chủ 

thể quản lý phải kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, cũng như tác động, điều chỉnh các hành 

vi vi phạm pháp luật của các đối tượng bị quản lý. Để làm được điều này các chủ 

thể quản lý phải được biết về các hoạt động thực tiễn của các đối tượng bị quản lý, 

tức là các chủ thể quản lý phải biết được đối tượng bị quản lý được quyền làm gì, 

không được quyền làm gì; có nghĩa vụ thực hiện công việc gì hay không thực hiện 

hành vi nào và làm công việc đó như thế nào. Muốn vậy, ngoài việc tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, cưỡng chế thi hành án dân sự và 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự, thì đòi hỏi phải công khai hóa, 
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minh bạch hóa các hoạt động của các đối tượng quản lý nhà nước thi hành án dân 

sự. 

Mặc khác, việc công khai hóa, minh bạch hóa các quy định của pháp luật về 

cưỡng chế thi hành án dân sự, quy trình, thủ tục về cưỡng chế thi hành án dân sự 

còn giúp cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có liên quan 

dễ dàng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Đồng thời, nó còn có tác dụng 

phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của chấp hành viên, người 

được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan. 

Thứ ba, tăng cường hoạt động quản lý của các chủ thể quản lý về cưỡng chế 

thi hành án dân sự 

Cưỡng chế thi hành án dân sự là hoạt động thường xuyên, liên tục và cực kỳ 

khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, để nâng cao quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự, thì hoạt động quản lý phải được tiến hành một cách thường xuyên, 

liên tục. Khi hoạt động quản lý nhà nước được tiến hành một cách thường xuyên, 

liên tục sẽ giúp các chủ thể quản lý phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật của 

đối tượng bị quản lý trong quá trình cưỡng chế thi hành án dân sự. 

Mặc khác, việc quản lý nhà nước không chỉ kiểm tra tính hợp pháp đối với 

hành vi của các đối tượng bị quản lý, mà thông qua hoạt động quản lý, các chủ thể 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự còn kiến nghị, đề nghị, yêu cầu 

các chủ thể bị quản lý có hành vi vi phạm pháp luật trong cưỡng chế thi hành án dân 

sự phải khắc phục, sữa chữa tình trạng vi phạm hoặc khắc phục hậu quả nếu có và 

điều chỉnh hành vi của mình cho phù  hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, 

trong quá trình quản lý, các chủ thể quản lý phát hiện ra những nguyên nhân dẫn 

đến vi phạm pháp luật trong cưỡng chế thi hành án dân sự, từ đó rút ra những bài 

học kinh nghiệm và kiến nghị các đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự thực hiện. 

Trong trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong cưỡng chế thi 

hành án dân sự, thì chủ thể đã tiến hành các hoạt động quản lý còn có trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết quả quản lý, theo dõi việc khắc phục các hành 
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vi vi phạm pháp luật của đối tượng quản lý. Để làm được những việc này, đòi hỏi 

hoạt động quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự phải được tiến hành 

một cách thường xuyên, liên tục. 

Thứ tư, giải pháp về nội dung quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân 

sự 

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án 

dân sự, thì đổi mới nội dung quản lý cũng phải được đặt ra. Trong đó, cần tập trung 

Quy định rõ các quyền, nghĩa vụ của chủ thể quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự, đối tượng quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự trong 

các văn bản pháp luật thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan. 

Hiện tại, quyền và nghĩa vụ của chủ thể quản lý, đối tượng quản lý chủ yếu 

dựa trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể quản lý 

và đối tượng quản lý, nên khi tiến hành quản lý trong cưỡng chế thi hành án dân sự 

các chủ thể quản lý và đối tượng quản lý gặp lúng túng không biết quyền và nghĩa 

vụ của mình đến đâu, phạm vi quản lý bao gồm những nội dung gì… và đối tượng 

quản lý cũng không rõ mình phải thực hiện những công việc gì khi nhận được 

những kiến nghị, yêu cầu của chủ thể quản lý. 

Tiểu kết chương 3 

Qua nghiên cứu về định hướng, giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về 

cưỡng chế thi hành án dân sự - từ thực tiễn tỉnh Cà Mau, học viên nhận thấy trong 

quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự cần phải bảo vệ quyền con 

người, quyền công dân trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; trong 

quá trình quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự đòi hỏi phải  cải cách 

phương thức, thủ tục trong quản lý nhà nước, kiểm soát có hiệu quả đối với quản lý 

nhà nước, đồng thời phải có giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự có hiệu quả. 
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KẾT LUẬN 

Thi hành án dân sự là một hoạt động của Nhà nước, mang tính chất hành 

chính – tư pháp, là một trong những phương pháp để thực thi quyền lực nhà nước, 

đồng thời cũng là biện pháp để đảm bảo nâng cao pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thông 

qua hoạt động thi hành án dân sự, những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

được thi hành trên thực tế, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của nhà 

nước và tổ chức được bảo vệ, công bằng xã hội trở thành hiện thực. Bản án, quyết 

định về dân sự của tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực 

được thi hành ngay; quyết định của trọng tài thương mại đã có hiệu lực pháp luật 

nếu không được tổ chức thi hành sẽ làm vô hiệu hóa toàn bộ hoạt động của hệ thống 

các cơ quan tiến hành tố tụng trước đó, làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ 

bộ máy nhà nước. 

Quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự là một trong những biện 

pháp đảm bảo thực thi quyền lực nhà nước theo dõi, quan sát, kiểm tra một cách chủ 

động, thường xuyên, liên tục đối với hoạt động cưỡng chế thi hành án dân sự, Chấp 

hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, cá nhân 

có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án dân sự. Đồng thời, sẵn sàng tác động để 

buộc và hướng hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên, và các cơ 

quan, cá nhân có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án dân sự theo đúng quy 

định của pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan, 

nhằm tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án và trọng tài thương mại. 

Với ý nghĩa như vậy, quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự có 

một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong 

cưỡng chế thi hành án dân sự, góp phần đẩy lùi những bất cập tồn tại trong công tác 

cưỡng chế thi hành án dân sự, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 

nói chung, công tác về cưỡng chế thi hành án dân sự nói riêng, củng cố lòng tin của 

nhân dân đối với cơ quan, chấp hành viên và công chức trong thi hành án dân sự, cơ 

quan tư pháp nói riêng và đối với bộ máy nhà nước nói chung. Trên cơ sở đó, xây 
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dựng bộ máy nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh tiến tới xây dựng nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Để làm được điều này đòi hỏi hiệu quả hoạt động của nhà nước, trong đó có 

hoạt động thi hành án dân sự và cưỡng chế thi hành án dân sự được nâng cao. Trong 

thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành những chủ trương, chính sách 

lớn và nhiều văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan thi 

hành án dân sự và công tác quản lý nhà nước về cưỡng chế về thi hành án dân sự. 

Đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về  chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2002 được ban hành đã khẳng định phải “xây dựng 

cơ chế đảm bảo mọi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật phải được 

thi hành, các cơ quan hành chính vi phạm bị xử lý theo phán quyết của tòa án phải 

nghiêm chỉnh chấp hành”. 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về cưỡng chế thi 

hành án dân sự góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả công tác cưỡng chế thi hành án 

dân sự, đề tài đã nghiên cứu và bước đầu đưa ra một số quan niệm quản lý nhà nước 

về cưỡng chế thi hành án dân sự; hệ thống hóa lại các quy định của pháp luật quản 

lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự và đưa ra một số giải pháp bước đầu 

nhằm bảo đảm cho quản lý nhà nước về cưỡng chế thi hành án dân sự được hiệu 

quả, từ đó góp phần đảm bảo thực hiện quyền lực nhà nước trong cưỡng chế thi 

hành án dân sự có hiệu quả và thống nhất. 

Do thời gian nghiên cứu có hạn và được giới hạn trong khuôn khổ của luận 

văn thạc sỹ luật học, những vấn đề nêu ra trong luận văn sẽ không tránh khỏi những 

thiếu sót, học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện trong quá trình hoạt 

động thực tiễn của mình. 

Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, học viên đã nhận được sự giúp đỡ tận 

tình của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau và Người hướng dẫn khoa học và 

Thầy Cô Học viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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