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CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác 
Thi hành án Dân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội


Để đảm bảo cho các bản án và Quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật được các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; mọi người và đơn vị liên quan phải nghiêm chỉnh thi hành.;
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự” trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ thị;
1. Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự Thành phố sớm ổn định về tổ chức và đi vào hoạt động, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thi hành án dân sự Thành phố với các cấp, các ngành, đẩy nhanh tiến độ thi hành án; tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố.
2. Sở Tư pháp khẩn trương củng cố về mặt tổ chức của Phòng Thi hành án dân sự Thành phố; Đội thi hành án dân sự các quận, huyện, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng đội ngũ chấp hành viên cho các cơ quan Thi hành án; có tiêu chí cụ thể để tuyển chọn về trình độ pháp luật, nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự trong Thành phố thực hiện quy chế dân chủ với công dân trong quá trình giải quyết việc Thi hành án; xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự Thành phố những khó khăn, vướng mắc trong công tác Thi hành án để có biện pháp tháo gỡ.
3. Phòng Thi hành án dân sự Thành phố cần chủ động kiểm tra phân loại án tồn đọng tại Phòng và ở các Đội Thi hành án; có kế hoạch cụ thể để giải quyết cơ bản các án tồn đọng; Chỉ đạo các đội Thi hành án dân sự quận, huyện có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi hành án ở các quận, huyện.
Báo cáo Bộ Tư pháp bổ sung kinh phí đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất điều kiện làm việc cho Phòng và các Đội Thi hành án; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các Đội Thi hành án quận, huyện hiện chưa có trụ sở làm việc ổn định.
4. Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức, chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tại địa phương, phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp, huy động lực lượng các cơ quan hữu quan của bộ máy chính quyền, phối hợp các đoàn thể địa phương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự của quận, huyện mình do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Trưởng ban để chỉ đạo công tác Thi hành án tại địa phương.
5. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố, Sở Văn hóa Thông tin chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về Thi hành án dân sự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong việc thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
6. Công an Thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có biện pháp tăng cường công tác bảo vệ để đảm bảo cho việc cưỡng chế thi hành án đạt hiệu quả tốt.
7. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi quyền hạn, nhiệM vụ của mình có kế hoạch cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này.
Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn Thành phố ./.
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