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KẾ HOẠCH 

Giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án 

Dân sự từ ngày 01/10/2016 đến ngày 20/6/2017 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về phê chuẩn chương trình 

giám sát của HĐND huyện Côn Đảo năm 2017. 

 Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 

2016 - 2021 và kế hoạch số 05/KH-PC kế hoạch công tác giám sát năm 2017. 

 Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát về việc chấp hành 

pháp luật trong công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2016 đến ngày 

20/6/2017 của đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo với nội dung cụ 

thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Thông qua kết quả giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự để nắm được  

tình hình hoạt động của đơn vị từ ngày 01/10/2016  đến ngày 20/6/2017. 

 2. Trên cơ sở giám sát, Ban Pháp chế có thêm thông tin, đánh giá đúng tình 

hình thực tế, để làm cơ sở cho việc thẩm tra kết quả hoạt động của Chi cục Thi 

hành án dân sự tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

đồng thời đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND huyện và các cơ quan chức năng 

những giải pháp cụ thể để khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, góp phần tiếp 

tục thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới. 

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT. 

1. Kết quả thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2016 đến ngày 20/6/2017 

a. Về số việc 

 * Tổng số việc phải thi hành là bao nhiêu việc 

 - Năm trước chuyển sang là bao nhiêu việc 

 - Số thụ lý mới là bao nhiêu việc 

- Số việc thi hành xong là bao nhiêu việc 

- Số việc đình chỉ thi hành án là bao nhiêu việc                                             



- Số việc thi hành đều là bao nhiêu việc                                                              

- Số việc thi hành dở dang là bao nhiêu việc                                                     

- Số việc chưa thi hành được là bao nhiêu việc                                                   

- Số việc hoãn thi hành là bao nhiêu việc 

- Số việc ủy thác thi hành là bao nhiêu việc                                                       

- Số việc trả đơn là bao nhiêu việc                                                                      

- Số việc chưa có điều kiện thi hành án là bao nhiêu việc 

- Số việc tạm đình chỉ thi hành án là bao nhiêu việc                                          

- Số việc lý do khác là bao nhiêu việc                                                              

* Số việc còn phải thi hành là bao nhiêu việc                                                   

 Trong đó: 

- Số việc có điều kiện thi hành là bao nhiêu việc                                              

- Số việc chưa có điều kiện thi hành là bao nhiêu việc 

b, Về số tiền: 

- Tổng số tiền và giá trị phải thi hành án là bao nhiêu                   

Trong đó: 

+ Thu cho ngân sách Nhà nước là bao nhiêu                                                      

+ Thu cho cơ quan, tổ chức xã hội là bao nhiêu                   

+ Thu cho công dân là bao nhiêu                                                                      

- Số tiền và giá trị tài sản đã thu được là bao nhiêu                                             

- Số tiền và giá trị tài sản thu được đã giải quyết là bao nhiêu                   

Trong đó: 

+ Nộp cho ngân sách Nhà nước là bao nhiêu                                                       

+ Chi trả cho cơ quan, tổ chức xã hội là bao nhiêu                                                   

+ Chi trả cho công dân là bao nhiêu                                                                         

- Số tiền và giá trị tài sản thu được chưa thi hành là bao nhiêu                   

- Số tiền và giá trị tài sản đình chỉ thi hành án là bao nhiêu                                                 

- Số tiền hoãn thi hành là bao nhiêu                                                                     

- Số tiền ủy thác thi hành là bao nhiêu                   

- Số tiền trả đơn là bao nhiêu                                                                              

- Số tiền và giá trị tài sản còn phải thu là bao nhiêu                                               



2. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị trong thời 

gian tới (nếu có). 

 III.THÀNH PHẦN: 

 1.Thành phần đoàn giám sát 

 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát; 

Trưởng Ban Pháp chế làm Phó Trưởng Đoàn giám sát; 

 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND làm Thư ký. 

 * Thành viên của Đoàn giám sát gồm: 

 - Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

 - Các thành viên của Ban Pháp chế HĐND huyện; 

 - Tổ trưởng hoặc tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; 

 * Mời tham gia đoàn giám sát gồm: 

 - Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Đoàn TN CS Hồ Chí Minh huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy (Phụ trách công tác nội chính). 

 2. Cơ quan chịu sự giám sát. 

 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo 

 3. Hình thức giám sát. 

 - Cơ quan chịu sự giám sát xây dựng nội báo cáo theo nội dung mục II gửi 

cho đoàn giám sát (qua Ban Pháp chế HĐND huyện) trước ngày 30/6/2017; 

 - Sau khi nghiên cứu các báo cáo của đơn vị chịu sự giám sát, Đoàn giám sát 

làm việc trực tiếp với đơn vị và kiểm tra hồ sơ một số vụ việc đã thi hành xong. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- 01 buổi, dự kiến ngày 06/7/2017. 

2. Địa điểm: Phòng họp HĐND và UBND huyện Côn Đảo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 



- Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch và đề nghị Thường trực  

HĐND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và tổ chức triển khai 

thực hiện; 

 - Cơ quan chịu sự giám sát, căn cứ những nội dung giám sát thực hiện báo 

cáo gửi về Ban Pháp chế trước thời gian giám sát chậm nhất là ngày 30/6/2017; 

 - Văn phòng HĐND và UBND có trách nhiệm cung cấp các tài liệu có liên 

quan đến nội dung giám sát và gửi tài liệu đến các thành viên đoàn giám sát chậm 

nhất là ngày 03/7/2017; 

 - Các thành viên của Đoàn giám sát và các cơ quan đơn vị mời tham gia 

giám sát có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến để cuộc 

giám sát đạt hiệu quả cao; 

 Trên đây là kế hoạch giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi 

hành án Dân sự từ ngày 01/10/2016 đến ngày 20/6/2017 của Ban Pháp chế HĐND 

huyện./. 

Nơi nhận 
- TTr Huyện ủy (b/c),  

- TTr HĐND (b/c);     

- UBND huyện; 

- UB MTTQ VN huyện; 

- Các Thành viên Ban Pháp chế; 

- Các cơ quan, cá nhân có liên quan; 

- Lưu 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT.TRƯỞNG BAN 
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