HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08 /QĐ-HĐND

Bình Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về
Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
[

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày
20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về Công tác thi hành án dân sự
trên địa bàn tỉnh.
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh mời đại diện một số cơ quan
tham gia Đoàn giám sát (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Đối tượng, phạm vi giám sát, cơ quan chịu sự giám sát, nội dung, kế
hoạch giám sát:
1. Đối tượng, phạm vi giám sát: Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn
tỉnh năm 2022.
2. Đơn vị chịu sự giám sát:
- Cục thi hành án dân sự tỉnh;
- Chi cục thi hành án dân sự 09 huyện, thị, thành phố;
3. Nội dung, kế hoạch giám sát được ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Nhiệm vụ Đoàn giám sát
Đoàn giám sát có nhiệm vụ tổ chức giám sát theo quy định tại Điều 80 Luật
hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Điều 4.
1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức tham mưu và
phục vụ Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.
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2. Đoàn giám sát được sử dụng con dấu của HĐND tỉnh để chứng thực các
văn bản phục vụ cho đợt giám sát.
3. Thành viên Đoàn giám sát, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND
tỉnh, đại diện các cơ quan tham gia Đoàn giám sát, các cơ quan chịu sự giám sát
phối hợp thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- Đơn vị chịu sự giám sát;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng: CTHĐND, HCTCQT;
- Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Cúc.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Mai
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DANH SÁCH
Đoàn giám sát chuyên đề về Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08
…/QĐ-HĐND ngày 13
…/…/2022
10
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng
Ban Pháp chế - Trưởng đoàn;
2. Ông Đậu Đức Cường - Phó Trưởng Ban Pháp chế - Phó trưởng đoàn;
3. Các ủy viên Ban Pháp chế, thành viên Đoàn giám sát:
- Ông Nguyễn Văn Dựt - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Ông Bùi Duy Hiền - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo;
- Ông Nguyễn Phước Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh;
- Bà Trần Minh Xuân - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh;
- Ông Trần Hữu Tài - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Bà Hà Thanh - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;
- Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân thành phố Thuận An;
- Bà Nguyễn Khoa Diệu An - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
4. Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,
chuyên gia và một số đại biểu quan tâm đến nội dung giám sát cùng tham gia cùng
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh:
- Cấp tỉnh:
+ Thường trực HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy;
+ Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
+ Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
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+ Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an
tỉnh;
+ Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Lãnh đạo
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai
tỉnh;
+ Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;
Bưu Điện tỉnh.
+ Mời đại diện Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh;
+ Đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đến nội dung giám sát.
+ Lãnh đạo UBND thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một.
+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thuận An, thành phố
Thủ Dầu Một.
+ Phóng viên Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương,
Cổng thông tin điện tử tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm nội dung
giám sát./.
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KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-HĐND
ngày 13
…/…/2022
08
10
của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh)
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
Đoàn giám sát tập trung xem xét, đánh giá công tác thi hành án dân sự năm
2022 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như hoạt động xác
minh điều kiện thi hành án, thông báo thi hành án, áp dụng, tổ chức cưỡng chế thi
hành án… gắn với việc giải quyết một số đơn, thư của công dân có liên quan công
tác thi hành án dân sự. Qua đó, có những kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn, hạn
chế, vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong
thời gian tới.
Đoàn giám sát thực hiện đúng nội dung, quy trình giám sát theo luật định; cơ
quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn giám sát để đợt giám
sát đạt kết quả cao.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIÁM SÁT:
1. Đối tượng, phạm vi giám sát: công tác thi hành án dân sự năm 2022 trên
địa bàn tỉnh.
2. Cách thức giám sát:
a) Giám sát thông qua báo cáo: Yêu cầu tất cả các đơn vị chịu sự giám sát
gửi báo cáo;
b) Giám sát trực tiếp: Cục T4hi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án
dân sự Thành phố Thuận An, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Dầu
Một.
- Thời gian dự kiến: 08h00, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (thứ Tư)
- Địa điểm dự kiến: Hội trường A, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương – Tầng
15B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.
III. NỘI DUNG GIÁM SÁT
- Khái quát đặc điểm của cơ quan, đơn vị:
+ Số biên chế (Phân tích cụ thể số lượng lãnh đạo, số lượng thư ký, chấp
hành viên, thẩm tra viên...)
+ Cơ sở vật chất: trụ sở làm việc, kho vật chứng...
- Kết quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong năm 2022 (gửi phụ
lục theo quy định của ngành)
- Trên cơ sở kết quả công tác thi hành án dân sự, tập trung phân tích, làm rõ
về tình hình thực hiện các quy định về thi hành án dân sự, tập trung những thuận
lợi, khó khăn, vướng mắc trong các nội dung cụ thể sau:
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+ Việc triển khai, thực hiện quy định về “Xác minh điều kiện thi hành án”
theo Điều 44 Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm
2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25
tháng 11 năm 2014;
+ Việc triển khai, thực hiện quy định về “Thông báo về thi hành án” theo
Điều 39 Luật Thi hành án dân sự.
+ Việc triển khai, thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án.
+ Việc áp dụng, tổ chức cưỡng chế thi hành án.
- Phân tích, làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự
với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân
dân, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan tài nguyên môi trường, ngân
hàng, bảo hiểm, tổ chức tín dụng, bưu điện...
- Thuận lợi, khó khăn.
- Đề xuất, kiến nghị.
IV. TỔ CHỨC GIÁM SÁT
- Các cơ quan chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu
cầu gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 06/11/2022. Đồng thời gửi
kèm tập tin về địa chỉ banpc.hdnd@binhduong.gov.vn để phục vụ đợt giám sát
(Mọi thông tin cần trao đổi xin liên hệ đ/c Cúc: 0911.672.676).
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có trách
nhiệm chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ Ban Pháp chế HĐND
tỉnh trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch giám sát.
Để đợt giám sát đạt kết quả tốt đề nghị đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị tốt
nội dung báo cáo theo yêu cầu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đợt giám sát
của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đạt kết quả tốt./.

