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CHƯƠNG TRÌNH
Công tác kiểm  sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về “Công tác của ngành 
Kiểm sát nhân dân năm 2018”; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về 
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án 
hành chính”; Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017, Kế hoạch số 138/KH- 
VKSTC về công tác trọng tâm và tổ chức Hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao 
năm 2018; Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC-V11 ngày 05/01/2018 của Vụ kiểm sát 
thi hành án dân sự (Vụ 11) - Viện kiểm sát Tối cao: Hướng dẫn công tác kiểm sát 
thi hành án dân sự, hành chính năm 2018;

Thực hiện Nhiệm vụ - Ke hoạch công tác năm 2018 của Viện kiểm sát tỉnh 
Phú Thọ.

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Phú Thọ xây dựng Chương trình công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính 
(THADS,HC) năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về 

công tác của Ngành và Kế hoạch công tác trọng tâm VKSND tối cao năm 2018; 
tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đỗi mởi - Trách nhiệm, kỷ cương 
- Chất lượng, hiệu quả”. Đe cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện 
đúng yêu cầu “ Thủ trưởng đơn vị phải đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều 
hành, phải lấy công câm, công bằng, sự gương mẫu của người đứng đầu để điều 
hành đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả công tác các mặt 
công tác được giao phụ trách; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra hoạt 
động của Viện kiểm S i t  cấp dưới”.

Đề ra biện pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 
111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội 66 về công tác phòng, chống vi 
phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiêm sát nhân dân, của Tòa án 
nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo”. Thực hiện 
nghiêm túc Chương trinh trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát 
nhân dân giai đoạn 2016 -  2021.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ 
của đội ngũ công chức, Kiêm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi 
hành án hành chính. Khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy ưu điểm trong năm 2017, 
tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp
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trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Nâng cao số lượng, chất lượng các bản . 
kiến nghị, kháng nghị,'tăng cường công tác kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm 
pháp luật và tội phạm; đảm bảo tất cả các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiêm sát 
được các cơ quan QÓ liên quan chấp nhận và thực hiện; đồng thời chú trọng phúc 
tra việc thực hiện các kiến nghị, kháng nghị đã ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính ở cả hai cấp. hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm sát thi hành án dân sự- thi 
hành án hành chính năm 2018; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn 
ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 2018
1. Nhiệm  vụ trọng tâm
1.1. Triển khai công tác năm 2018
Quán triệt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng 

VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018; Chỉ thị số 07/CT- 
VKSTC ngày 23/11/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi 
hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Kế hoạch số 138/KH-VKSTC ngày 
27/12/2017 về “Công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao năm 2018”; 
Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC-V11 ngày 05/01/2018 của Vụ kiểm sát thi hành án 
dân sự (Vụ 11) - Viện kiểm sát Tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, 
hành chính năm 2018: và các Chỉ thị, Kế hoạch công tác khác của Ngành.

Triển khai xây dựng Hướng dẫn công tác kiểm sát THADS, THAHC năm 
2018 đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; xây dựng kế hoạch và đăng 
ký thi đua năm 2018; quán triệt các đạo luật mới ban hành và các quy chế, quy 
định của Ngành đối với cãn bộ, công chức của Phòng để tổ chức thực hiện.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, chương trình 
công tác năm 2018 của VKSNDTC

- Tăng cường công tác kiểm sátTHADS, THAHC và kiểm sát việc áp dụng 
các biện pháp cưỡng chế thi hành án. Kiểm sát và hướng dẫn, chỉ đạo kiểm sát việc 
xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc thi hành án; việc thẩm định giá, 
kê biên, bán đấu giá tai sản; các loại việc tồn đọng, kéo dài.

- Chú trọng kiểm sát hoạt động thi hành án về thu hồi tài sản tham nhũng, 
các việc thi hành các bản án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Kiểm 
sát việc thi hành bản án, quyết định về các vụ án hành chính liên quan đến trách 
nhiệm của các đương £ự, nhất là các trường hợp bên phải thi hành án là ủy ban 
nhân dân các cấp. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại và tố cáo 
liên quan đến thi hành án dân sự.

- Chủ động hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện kiểm sát việc thực hiện 
những quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội 
liên quan đến công tác thi hành án dân sự.

- Quản lý chặt chẽ các kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát thi 
hành án dân sự, hành chính của toàn tỉnh; định kỳ ó tháng tổng hợp báo cáo đánh
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giá chất lượng, hiệu quả kháng nghị, kiến nghị phục vụ hoạt động giám sát của Hội 
đồng nhân dân khi có yêu cầu.

- Xây dựng 04 chuyên đề theo hướng dẫn của Vụ 11-VKSNDTC: (1) “Nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các bản kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát 
trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; (2) “Thực 
trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi 
hành án của Trung tâm bán đấu giá tài sản”; (3) “Thực trạng và giải pháp nâng cao 
chất lượng kiểm sát thi' hành án hành chính”; (4) “Khó khăn, vướng mắc, giải pháp 
nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng và việc 
cưỡng chế, kê biên quyền sử đụng đất”.

1.3. Một số nhiệm vụ công tác khác
- Quan tâm công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát 

THADS - HC đối với các Viện kiểm sát cấp huyện. Nâng cao chất lượng công tác 
trả lời thỉnh thị, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc; thông báo rút kinh 
nghiệm nghiệp vụ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 
của Viện trưởng VKSNDTC về “Tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng 
dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành 
quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, công tác xây dựng hồ sơ 
kiểm sát THADS, THAHC.

- Ban hành ít nhất 04 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ kiểm sát 
THADS - HC; lưu ý về các dạng vi phạm pháp luật mang tính phổ biến, nghiêm 
trọng trong công tác THADS - HC cũng như hoạt động công tác kiểm sát của viện 
kiểm sát cấp huyện.

- Kiểm sát từ 4 đến 5 đơn vị THADS trên địa bàn; Tăng cường trực tiếp 
kiểm sát các vụ việc có áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là trong 
việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản là quyền sử dụng đất; các việc thi hành án 
liên quan đến tổ chức tín dụng; việc thi hành án vẻ thu hồi tài sản cho nhà nước 
theo bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; việc thu, quản lý và thanh toán tiền 
thi hành án.

Sau trực tiếp kiểm sát, tổng hợp, ban hành thông báo rút kinh nghiệm về 
những dạng vi. phạm pháp luật trong hoạt động THADS -  HC, lưu ý việc tham 
mưu cho Lãnh đạo viện kiến nghị với các cơ quan có liên quan yêu cầu khắc phục, 
phòng ngừa vi phạm.

Quan tâm đôn đốc việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát, phúc tra việc 
thực hiện các Ket luận trực tiếp kiểm sát.

- Thực hiện chương trình kiểm tra liên ngành với Phòng 8 về nghiệp vụ kiểm 
sát THADS - HC theo hướng dẫn số 5096/VKSTC-V8 ngày 08/12/2017 của Vụ 8 - 
VKSNDTC.

- Tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành 
án dân sự, hành chính. Chú trọng thực hiện các quyền hạn như yêu cầu cung cấp 
hồ sơ, tài liệu để kiểm sát; yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện kiểm sát và báo cáo;
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xác minh việc thi hành án bị khiếu nại, tố cáo v.v... Theo dõi chặt chẽ và xử lý 
triệt để các thông báo, báo cáo của các Cơ quan THADS và VKSND cấp dưới 
trong việc thực hiện các yêu cầu của Phòng 11 trong giải quyết các việc thi hành 
án.

- Tăng cường công tác kiểm sát và công tác hướng dẫn, chỉ đạo về kiểm sát 
THAHC. Tiến hành sơ kết hai năm thực hiện công tác kiểm sát THAHC trên cơ sở 
thực hiện Luật Tố tụng hành chính (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016).

- Tăng cường công tác phối họp công tác liên ngành theo Qui chế. số 
14/2013/QCLN/BTP-BCA- TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư 
pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 
phối hợp liên ngành trong cồng tác thi hành án dân sự. Phối họp chặt chẽ với Cục 
thi hành án dân sự giải quyết những việc thi hành án phức tạp, kéo dài, có quan 
điểm khác nhau giữa hai ngành.

- Tổng họp các vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, THAHC để 
tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kiến nghị với các cơ quan có 
trách nhiệm trong khắc phục và phòng ngừa các vi phạm; trong đó chú trọng kiến 
nghị với Tòa án khắc phục việc ban hành bản án, quyết định không rõ, khó thi 
hành; việc thực hiện kiến nghị của Cơ quan THADS trong giải thích, sửa chữa, bổ 
sung bản án, quyết định hoặc trong việc xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc 
thẩm, tái thẩm.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê của Ngành. Quản lý, kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về THADS và kiểm sạt 
THADS -HC của các Viện kiểm sát cấp huyện theo chế độ báo cáo, thống kê của 
Ngành và liên ngành.

- Quản lý chặt chẽ để tham mưu cho lãnh đạo viện biện pháp nâng cao chất 
lượng đội ngũ Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát THADS - HC trong 
toàn tỉnh.

2. N ội dung độí phá trong công tác của đơn vị năm 2018
Trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Phòng 11 xác định 02 nhiệm vụ sau 

đây là nội dung công, lác đột phá trong năm 2018:
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiêm sát việc áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế THADS, nhất là trong việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản là 
quyền sử dụng đất; tài sản có liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

- Xây dựng chuyên đề và tổ chức Hội thảo Sơ kết 03 năm thực hiện Luật 
Tổ chức VKSND 2014 phần có liên quan đến công tác Kiểm sát thi hành án dân 
sự, hành chính; và 03 năm thực hiện Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 
năm 2014.

III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đồng chí Phó trưởng phòng, Kiểm sát viên được phân công các mảng 

công tác; và theo dõi các Viện kiểm sát cấp huyện tăng cường công tác nắm tình 
hình, hướng dẫn, kiểm tra đối với Viện kiểm sát cấp huyện nhằm đảm bảo cho
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công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính được thực hiện theo đúng chương 
trình, kế hoạch đã xây dựng.

Việc báo cáo, thống kê tuần, tháng, 6 tháng và báo cáo tổng kết năm: Chấp 
hành theo đúng quy chế; và theo yêu cầu của Vụ 11- Viện kiểm sát Tối cao.

Thực hiện kế hoạch công tác năm, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự có văn 
bản hướng dẫn đối với Viện kiểm sát cấp huyện nhằm thống nhất kế hoạch thực 
hiện chung trong toàn tỉnh về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính 
(xong trong tháng 01/2018).

Trẻn đây là nội dung Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 của Phòng 
kiểm sát thi hành án dân sự. Trong quá trình, tổ chức thực hiện, đề nghị lãnh đạo 
Viện, Vụ 11- Viện kiểm sát Tối cao quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ để công tác kiểm sát 
thi hành án dân sự, hành chính của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ đạt kết quả cao.

Nơi nhũn:
-Vụ 11+ vp- VKSTCậh. b/c);
-  Lãnh đạo Viện;
- VKS 13 huyện, thị;
-Cục THADS tinh (đ’b);
- Lưu VPĨH+PU;
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