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Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

A ty ìí/Ẩ Ú -  - 5 -  ỵẨC

Ngày 07/01/2016, Viện kiếm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 
07/HD-VKSTC-V11 về “Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 
2016”, trong đó có hướng dẫn các VKSND địa phương “ Kiểm sát hoạt động thi 
hành án dân sự liên quan đến trách nhiệm của các Trại giam, Trại tạm giam theo 
qui định của Luật THADS và Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP- BCA- BTC ngày 
06/02/2013”.

Thực hiện kế hoạch công tác của VKSNDTC, Vụ kiếm sát thi hành án dân sự 
đang xây dựng dự thảo Qui chế công tác kiêm sát thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ 
sung). Trong dự thảo Qui chế có qui định khi thực hiện công tác kiểm sát thi hành 
án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân “Cớ quyền trực tiếp kiêm sát, yêu cầu tự kiểm 
tra và báo cáo, kiến nghị, khảng nghị đoi với các Trại giam, Trại tạm giam với tư 
cách là co• quan có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự, hoặc phối hợp với 
đon vị kiếm sát thỉ hành án hình sự đê kiêm sát việc tô chức thi hành án dân sự của 
các đơn vị này”. Qui định nêu trên đang là dự thảo lần thứ hai và đang xin ý kiến 
lần thứ hai đối với các VKSND địa phương. Vụ 11 đang tập hợp ý kiến của các 
VKSND địa phương, hoàn chỉnh dự thảo lần thứ ba để xin ý kiến các đơn vị trực 
thuộc VKSNDTC, các thành viên ủy  ban kiếm sát và báo cáo Lãnh đạo 
VKSNDTC theo đúng qui định.

Hiện nay, công tác kiếm sát thi hành án dân sự nói chung và hoạt động kiếm 
sát thi hành án dân sự liên quan đến trách nhiệm của các Trại giam, Trại tạm giam 
trong việc thực hiện qui định tại các Điều 128, 129 Luật THADS 2014 và Thông tư 
số 07/2013/TTLT/BTP- BCA-BTC ngày 06/02/2013 đang thực hiện theo Qui chế 
công tác kiểm sát thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 
255/2013/QĐ- VKSTC-V10 ngày 19/6/2013 của Viện trưởng VKSNDTC (sau đây 
gọi là Qui chế 255). Điều 16 của Qui chế 255 qui định: “Kiểm sát việc Cơ quan thi 
hành án thu, nộp, thanh toán và chi phí, chi trả tiền thi hành án theo qui định tại các



X

Điều ...128, 129 Luật THADS...”. Theo qui định này, hoạt động kiểm sát việc thi 
hành án dân sự liên quan đến các Trại giam, Trại tạm giam vẫn thông qua kiểm sát 
hoạt động của Cơ quan THADS.

Trong khi chờ xin ý kiến toàn ngành và báo cáo Lãnh đạo VKSNDTC đối 
vói dự thảo Qui chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự (sửa đổi, bồ sung), Vụ 11 
đề nghị các Viện KSND địa phương thực hiện nghiêm túc qui định tại Điều 16 Qui 
chế 255. Các đon vị kiểm sát thi hành án dân sự không thành lập các đoàn trực tiếp 
kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với các Trại giam, Trại tạm giam. Tuy 
nhiên, trong trường họp được Lãnh đạo Viện KSND địa phương đồng ý thì có thể 
cử KSV tham gia, phối hợp cùng các Phòng 8 kiểm sát các Trại giam, Trại Tạm 
giam trong việc thực hiện các qui định tại Điều 128, 129 Luật THADS 2014 và 
Thông tư liên tịch số 07/2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm- PVT (để báo cáo);
- Các đc PVT, TP Vụ 11 (để biết);
-Vụ 8 VKSTC (để biết);

-LiiUỉVT, V T V ụ 11.
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S6: 2205/VKSTC-VlJ- .. ------- 
________ y~/'_lCy_"_yupng mac trong cong tac 
IE,\) KSND, TiNH GIA LAI I THADS 

DQc I~p - TJ! do - H~nh phuc 

Ha Noi , ngay 19thang 6 ndm 2017 

-- - .•..••.. ,. 

CONG \fAN DEN 
<~ A(qrZljl_dLk_jLO. Kfnh gu'i: Vien ki~m sat nhan dan tinh Gia Lai 

Vien ki~m sat nhan dan t6i cao (Vu 11) nhan duoc Cong van s6 382/VKS 
Pll ngay 19/5/2017 cua VKSND tinh Gia Lai v~ viec bao cao xin y ki~n giai dap 
vuong m~c trong cong tac THADS, VKSND t6i cao (Vu 11) phuc dap nhu sau: 

1) :861 voi bi~u mau s6 BO 1- THADS - Quyet djnh thi hanh an chu dong 
(ban hanh kern thea Thong nr s6 01120 16/TT-BTP ngay 01102/2016 cua B<) Tu 

phap - sau day goi t~t la Thong tu 01): 

Quan oi~m cua Vu 11, Thong tu 01 duoc ban h'anh o~ huang dan thirc hien 

lTI9t s6 thu tuc v~ quan ly hanh chinh va bieu mau nghiep vu trong thi hanh a ~,(~ 

dan su, ban ,hanh kern thea la h~, th6n~ bi~u mau s6 sach, quyet dinh, c_ac IO~~~~;~ 
bien ban, giay bao va cac IOC;li bieu mau nghiep vu khac, trong 06 c6 mau B ~ \ \~;:r"-i:; 
cu~ Ph~ luc IV va mau CO 1 cua Ph\l luc ~ v~ Quy~t, dinh thi hanh ~n chu o<)n ~~~ 
Bieu mau nay duoc ap dung chung cho tat ca cac phan ban an, quyet dinh thuoc ~~ 
th~m quyen chu dong ra quyet dinh thi hanh an cua Thu tnrong co quan thi hanh 

an dan sir, do vay bi~u mau can cir khoan 1 Di~u 23, khoan 1 (khoan 2) :8i~u 35, 

khcan 2 Di~u 36 va khoan 1 Di~u 45 Luat THADS nam 2014 la phu hop. 

Tuy nhien, do la bi~u mau ap dung chung cho nhi~u tnrong hQ'P ra Quyet 
dinh thi hanh an chu dong nen trong tnrong hQ'P Quyet dinh thi hanh an chi gorn 
mot trong cac khoan tich thu sung cong, tich thu tieu huy hoac tra lai tai san thi 
tuy tung tnrong hop Co quan thi hanh an can cir van cac Di~u 124, 125, 126 

Luat THADS o~ thi hanh. D6i voi viec ra Quyet dtn~i hanh an trong cac 

tnrong hQP nay, viec quy dinh thai han nguoi phai THA tvng.IJ~thi hanh 

trong thai han 10 ngay la ~ong hQ'P lY. Vi vay, tuy tung tnrong ,hQ'P rna ~uan 
THADS phai quy dinh doi nrong va thai han cho phu hQ'P. Tong C\lC THA 

cling thira nhan trong truong hQ'P c~n ap dung them cac Di~u 124, 125, 126 thi 

se tiep tuc tong hQ'P, nghien cuu va c6 huang dan sau. Vu 11 se c6 trao 06i voi 

T6ng C\lC THADS o~ hoan thien them cac bieu mall s6 BO 1 va CO 1 neu tren. 

2) D6i voi viec co quan THA ra quyet dinh THA trong tnrong hop nguoi 

phai thi hanh an tu nguyen thi hanh mot phan nghia vu: 
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Theo VKSND tinh Gia Lai, noi dung viec THA nhu sau: T6ng s6 tien 
nguoi phai THA c6 nghia V~I thi hanh la 81 trieu dong, hien tai ngiroi phai THA 
dang thi hanh an phat tu trong trai giarn. Nguoi ducc THA la nguci cl8n toe thi~u 
s6, co nhan thirc phap lu~t han ch~, kh6ng (chua) lam (tan yeu c§u THA. Me; cua 
nguoi phai THA c6 don xin tu nguyen n0P thay cho con voi sA tibn 50 trieu 

dong. Tren co sa do, Co quan THA ail ra quyet dinh TH A then (Lan .yeLl c_in, noi 
_-- .- - -durrg-cffa Quy~Ca!nh THA-neu r6 la thi 'ha~h-50 trieu dong, sau khi thuc hi~n chi 

tra ti~n cho nguoi duoc THA s6 ti~n 50 trieu dong, CO' quan THA k~t thuc h6 SlY 
va dira vao 11m trir. D6i voi vu vice nay, Vu 11 thay c~n lam r6 cac vAn a~ SeW: 

- Truong hop neu ngiroi phai THA la nguoi chua thanh nien thi theo ljuy 
dinh tai Di€u 136 BQ luat dan S\]" cha my la nguoi dai dien theo phap luat ella 
nguoi phai TI-LA, do vay 111~ cua nguoi phai THA co quyen dai dien va tv 
nguyen lam dan yeu cau THA thay cho con. Nhung n~u nguoi phai THA la 

nguoi thanh nien thi viec nguoi my lam don yeu c~u THA phai duoc nguoi phai 
THA uy quyen theo quy dinh tai khoan 1 Di~u 7a Luat THADS nam ~014, 

- Theo quy dinh cua Luat THADS nam 2014, nguoi phai THA va nguci 

ducc THA co quyen yeu c~u THA (Di~u 7 va 7a), khi nhan duoc yeu cau THA 
(cua ca hai ben hoac 1 ben dirong su) thi CO' quan THADS phai ra Quyet dinh 

THA (Di~u 36), NQi dung Quyet dinh THA phai neu d~y du toan bQ nghia vu 
cua nguoi phai THA phai thi hanh. Tren thuc t~, nguoi phai THA co th~ chi thi 

hanh diroc mot phan (trong viec (\.1 th~ nay la thi hanh duoc 50 trieu a6ng trong 
s6 81 trieu dong), nhu vay, la chua thi hanh xong nghia vu, quyet dinh Thi hanh 
an cfrn phai tiep tuc thi hanh, viec THA chua k~t thuc. N~u xac minh thay nguoi 
phai THA khcng c6 di~u kien a~ thi hanh thi ap dung £)i~u 44 a d~ xep vao viec 
chua co di~u kien thi hanh. 

Trong viec cu th~ neu tren, Co quan THADS dil ra Quyet dinh THA voi s6 
ti~n la 50 trieu dong. Ben phai THA ail nop au 50 trieu dong thi viec THA theo 
Quyet dinh THA nay k~t thuc. Tuy nhien, nghia vu THA cua nguoi phai THA 
theo ban an cua Tea an chua thi hanh xong (con 31 trieu dong), do vay, neu con 

thai hieu yeu cau THA thi Co quan THA phai giai thich cho nguoi duoc THA 

quyen yeu cfru THA ella ho a~ ho lam dan yeu cau; tren co sa yeu cau ella ngiroi 

duoc THA va yeu cau cua ngiroi phai THA neu tren, Co quan THADS phai tiep 

tuc ra Quyet dinh THA a~ thi hanh n6t phan 31 .trieu con lai cung lai suat do 
cham THA - n~u e6. Ngay ca trong truong hop nguoi duoc THA kh6ng c6 yeu 
cfru hoac h~t thai hieu yeu c§u a6i voi ho thi tren co sa yeu cau thi hanh an cua 
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ben phai THA, Co quan THA cling phai tiep tuc ra Quyet dinh THA Q~ thi hanh 
phan nghTa vu con Iai. N~u xac minh thay ngiroi phai THA khong co Qi~u kien 
d~ thi hanh thi xep VaG loai viec chua co di~u kien thi hanh an theo f)i~u 44a 
Luat THADS. Nhu vay, v~ ban chat viec THA Q~ thi hanh ban an cua Toa an la 
chua k~t thuc-i" 

Tran trong ! 

Noi nhiin: 
·Nhu tren; 
-Liru: VT (01 b), V\l II (05b). 
07b 
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VIEN KIEM SAT NHAN DAN
. T6ICAO

C<)NGHOA.xA H<)I CHi; NGHiA VI~T NAM
I>Qcl~p - TV do - Hanh phuc

S6: 3472NKSTC-Vll
Vlv huong cJ§n1hl,lC hi~ lhOngtu lientich~
06/20161I1LT-B1P-VKSNDTC-TANDTC

'\' \f\~;\\ K~)ND,TiNH GI/\ L~~\' ,. v·,.. tnrc VKSND' tinh thanh hJ..tnr th ,.. T'..,.' ,,;- gin: - ten ong cac, auu pno tn c UQc rung uong;

\s;~~,~~~~. -Vi:n tnWn~ cac Vi~n.kibn s~ nhan dan cap ""

l_____ -'US'aam bao so lieu thong kS thong nhat gitra nganh Kiem sat nhan dan va
cac nganh lien quan, ngay 3115/2016, BQ Tu phap, Vien kiem sat nhan dan t6i
cao va Toa an nhan dan t6i cao da ban hanh Thong tu lien tich s6
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hirong d~n phoi hop trong thong kS
thi hanh an dan S\I, co hieu hrc kS tir ngay 01/8/2016; trong do quy dinh VKSND
thuc hien chS d9 bao cao thong kS lien nganh trong hoat dQng thi hanh an dan S\I
va kiem sat thi hanh an dan su (sau day goi la ChS dQ thong kS 06). Tnroc do,
Vien kiem sat nhan dan t6i cao da ban hanh ChS dQbao cao thong kS tlnrc hanh
quyen cong t6, kiSm sat hoat dong tu phap va thong ke vi pham phap lu~t trong
hoat dQng tu phap (ban hanh kern then Quyet dinh s6 188/QD-VKSTC ngay
06/4/2016 cua Vien tnrong VKSND t6i cao, co hieu hrc kS tir ngay 0117/2016 -
sau day goi la ChS dQthong ke 188).

ChS dQ thong ke 06 va mot s6 n9i dung trong ChS d9 thong ke 188 vS
linh VVC kiem sat thi hanh an dan S\I, hanh chinh co mQt s6 quy dinh dang chu y
nhu sau:

Ha N9i, ngay 30 thang 8 ndm 2016

Thu nhdt, then ChS dQ thong ke 06, cac Vien kiem sat nhan dan huyen,
quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh (sau day goi la VKSND cftp huyen); cac Vien
kiSm sat nhan dan tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong (sau day goi la
VKSND c~p tinh) co trach nhiem l~p BiSu s6 04/TKLN- THADS, thong nh~t s6
lieu va tiep ky voi Co quan THADS va Toa an cling c~p. Cac Vien kiem sat
nhan dan c~p cao co trach nhiem l~p Bieu s6 03/TKLN- THADS. Ky thong kS
then ChS dQthong kS 06 co 12 ky, ky thir nhat van thang 10 cua nam truce va ky
kSt thuc van thang 9 cua nam bao cao. Phuong phap thong kS la phuong phap
lfiy kS, tire la ky thong kS thang l~y s6 lieu nr ngay 01110 cua nam tnroc va kSt
thuc van ngay cu6i cling cua cac thang tuong irng voi ky thong kS do. Vi du: Ky
thong kS thang 10/2015 (cua nam thong kS bao cao 2016) l~y s61i~u tir ngay 011
10/2015 dSn hSt ngay 31110/2015; ky thong kS thang 11 l~y s6 1i~u tir ngay
01110/2015 dSn hSt ngay 30/1112015; ky thong ke thang 12 1ftys6 lieu tir ngay
0111012015 dSn hSt ngay 31112/2015; ky thong ke thang 01/2016 l~y s6 lieu tir
011101 2015 dSn hSt ngay 3110112016. N6i each khac, tir ky thong kS thang tlnr
hai cua nam bao cao tro di (tire ky thong ke thang 11), s6 lieu thong kS la s6 lieu
cua ky thong ke thang tnroc cong voi s6 lieu cua thang bao cao. Khi cac
VKSND cap huyen va cap tinh l~p Bi~u s6 04/TKLN- THADS cling thuc hien
then phirong phap lfiy kS kS tren.



Trong khi do, ky thong kS theo Ch~ dQ thong ke 188 co cac ky thong kS
thang (12 ky), thong ke 6 thang va 12 thang. Ky thong ke d~u cua nam bao cao
la ky thong kS thang 12 cua nam tnroc va ky k~t thuc la ky thong ke thang 11
cua nam bao cao; trong do, ky thong kS thang l~y s6 lieu tir ngay 0 1 d~n h~t
ngay cu6i cling cua thang; ky thong kS 6 thang l~y s6 li~u tir ngay 01112 cua
nam truce d~n h~t ngay 31/5 cua nam bao cao; ky thong kS 12 thang l~y s6 lieu
tir ngay 01112 cua nam tnroc d~n h~t ngay 30111 cua nam bao cao. M&u bieu
thong kS trong linh VVC kiSm sat THADS la BiSu s6 24/2016.

Thtc hai, thai han gui bao cao thong kS theo ChS dQ thong ke 06 la 5 ngay
lam viec (voi VKSND c~p huyen giri bao cao thong ke cho VKSND c~p tinh) va
10 ngay lam viec (voi VKSND c~p tinh giri bao cao cho VKSNDTC). Trong khi
do, thai han gtri bao cao thong ke theo Ch~ dQ thong kS 188 la 3 ngay lam viec
(voi VKSND c~p huyen, Phong 11 VKSND c~p tinh giri bao cao - BiSu
24/2016- cho Phong TKTP va CNTT Vien kiem sat nhan dan c~p tinh) va 6
ngay lam viec (voi VKSND c~p tinh giri bao cao cho VKSNDTC).

This ba, viec thuc hien thong ke theo ChS dQ thong kS 188 (theo BiSu
24/2016) dfi co phan mem dS thirc hien; trong khi viec thuc hien bao cao thong
kS theo ChS dQ thong ke 06 chua co phdn mSm thuc hien. Cac tieu chi thong kS
trong m&u BiSu s6 24/2016 (theo ChS dQ thong ke 188) co ban thong nh~t voi
cac tieu chi thong ke lien nganh trong cac m&u BiSu s6 01, 02, 03 va 04 cua ChS
dQ thong ke 06.

DS dam bao tinh thong nh~t gifra s6 lieu bao cao thong kS lien nganh va
th6ng ke trong Nganh va thu~ IQ'icho viec thong ke s6 lieu cua VKSND cac dia
phuong, VKSND t6i cao huang d&nviec thirc hien Ch~ dQ thong kS 06 trong quan
h~ voi viec thuc hien ChS dQ thong ke 188 nhu sau:

1-V~ vi~c l~p cac Bi~u bao cao th8ng ke theo Ch~ dQ th8ng ke 06 va
Bi~u s8 24/2016 theo Ch~ dQ th8ng ke 188:

Viec tlnrc hien ChS dQ thong kS 06 trong nganh KiSm sat b~t d~u tir thang
8/2016. S6 lieu thong ke tinh nr ngay 0118/2016 dSn h~t ngay 31/8/2016. Vi~c
l~p BiSu 24/2016 theo ChS dQ thong kS 188 v&n thuc hien binh thtrong,

1.1- D6i voi VKSND c~p huyen va VKSND c~p tinh:

Vi~n kiem sat nhan dan c~p huyen va c~p tinh co trach nhiem lap BiSu
bao cao thong ke s6 24/2016 theo Ch~ dQ bao cao 188; l~p BiSu, thong nh~t s6
lieu lien nganh va ti~p ky d6i voi BiSu s6 04, thong nh~t s6 lieu lien nganh va
tiSp ky cac BiSu s6 01, 02, 03 theo ChS dQ thong kS 06. Tuy nhien, dS dam bao
tinh thong nh~t gitra s6 li~u thong kS theo ChS de) thong kS 188 voi s6 lieu thong
kS theo ChS dQ thong ke 06, cac VKSND c~p huyen va c~p tinh c~n chu dQng
phoi hQ'P, trao d6i voi Co quan THADS va Toa an cling c~p dS dS nghi l~p va
thong nh~t s6 lieu, tiSp ky cac biSu m&u theo ChS dQ thong kS 06 trong pham vi
thai han 03 ngay lam viec va sir dung cac s6 lieu do dS l~p Bieu bao cao thong
kS s6 24/2016 theo ChS de) thong ke 188.
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Cac Bieu bao cao thong ke lien nganh theo Thong tu s6 06 duoc hru tm
01 ban tai VKS noi l~p bi8u. Vien kiem sat noi l~p bi8u co trach nhiem sao giri
01 ban BiSu s6 04/TKLN-THADS cho VKSND cfip tren (cfip huyen giri cho
Phong 11, cfip tinh gjri cho Vu 11) dS cac VKSND cfip tren su dung s6 lieu cho
viec dinh 10' xay dung bao cao cong tac kiem sat THADS, HC theo quy dinh,

Khi su dung s6 lieu thong ke trong cac BiSu thong ke theo ChS de) thong
ke 06 (sau khi dll thong nhfit lien nganh) dS xay dung BiSu thong ke s6 24/2016
theo ChS de) thong ke 188, do s6 lieu cac 10' thong ke trong Bao cao thong ke
lien nganh su dung phuong phap lily kS, trong khi thong ke theo BiSu 24/2016
khong su dung phirong phap lily kS ma thong ke theo tirng thang; do v~y cac
don vi c~n lfiy s6 lieu trong 10' bao cao thong ke theo ChS de)thong ke 06 tnr di
s6 lieu cua 10' bao cao tnroc dS ra s6 lieu cua 10' bao cao cua thang do; sau do su
dung s6 lieu nay dS xay dung BiSu s6 24/2016 va gtri len VKSND cfip tren co
trach nhiem theo ChS de)thong ke 188. Rieng 10' thong ke thang 10, do day la ky
thong ke thir nhfit trong 12 ky thong ke theo ChS de) thong ke 06 nen cac
VKSND cfip huyen va cfip tinh lfiy nguyen s6 lieu cua ky nay dS xay dung BiSu
24/2016 cua thang 10 theo ChS de)thong ke 188.

Vi du: Khi xay dung BiSu s6 01, 02, 03, 04 theo ChS de)thong ke 06 cua
ky bao cao thang 10/2016 (la ky bao cao d~u tien cua nam bao cao 2017 theo
ChS de) thong ke 06), CO'quan THADS va VKSND cling cfip thong ke s6 li~u
cua thang 10, thong nhat s6 lieu va tiep ky bao cao, Khi sir dung s6 lieu cua cac
bieu nay dS l~p BiSu s6 24/2016 cua ky bao cao thang 10/2016, VKS cac cfip co
thS sir dung nguyen s6 lieu tir cac BiSu 01, 02, 03, 04 theo ChS de) thong ke 06
sang BiSu 24/2016 theo ChS de)bao cao 188.

Voi 10' bao cao thong ke thang 11 (la 10' bao cao thtr hai cua ChS de)bao
cao 06), sau khi thong nhfit s6 lieu thong ke lien nganh trong cac BiSu 01, 02,
03, 04 theo ChS de) thong ke 06, VKS cac cfip lfiy s6 lieu cua ky bao cao thang
11 tnr di s6 lieu bao cao cua ky thang 10 dS ra s6 lieu thong ke cua rieng thang
1112016 dS sir dung s6 lieu nay xay dung Bieu 24/2016.

Voi 10' bao cao thang 12 theo ChS de) thong ke 06, sau khi thong nhfit s6
lieu va tiep ky cac mau BiSu 01, 02, 03 va 04, VKS cac cfip phai tnr di s6 lieu
cua ky bao cao thang 11/2016 dS lfiy s6 lieu cua rieng thang 12/2016 va su dung
s6li~u nay dS xay dung BiSu s6 24/2016 cua thang 12.

Chu y:
(I)Trong khi sir dung cac chi tieu thong ke theo cac BiSu 01,02, 03 va 04

theo ChS de)thong ke 06 dS xay dung BiSu 24/20 ~6 cho tirng 10' thong ~e ~hang,
co mot s6 chi tieu khong trir duoc gifra cac ky thong ke, nhu chi tieu ve so viec,
s6 tiSn nam tnroc chuyen sang; s6 viec, tiSn chuyen nam sau v.v ...Do v~y dS
thong ke cac chi tieu nay, cac VKS c~n theo doi cac chi tieu nay tren s6 hoac
trong may tinh dS su dung cho tirng 10' thong ke theo BiSu 24/2016.

(2) Khi thuc hien ky thong ke thang 5 va,thang 11 cua natp. bao cao la t~(yi
diSm nrong irng voi viec xay dung bao cao thong ke 6 thang dau nam va thong
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ke nam (12 thang) cua nganh KiSm sat nhan dan, cac don vi vftn xay dung cac
BiSu 01, 02, 03 va 04 theo ChS dQthong ke 06 cua thang 5 va thang 11, sir dung
s6 lieu dS l~p BiSu s6 24/2016 va giri len VKS c~p tren theo quy dinh,

Khi l~p Bieu s6 24/2016 cua ky bao cao 6 thang dau nam cua nganh KiSm
sat, cac don vi t6ng hop s6li~u trong BiSu 24/2016 cua cac ky thong ke thang 12
nam truce va cac thang 1,2, 3, 4 va 5 cua nam bao cao, Tuong nr, khi xay dung
BiSu 24/2016 cua nam cong tac (12 thang), cac don vi sir dung s6 lieu trong
BiSu 2412016 cua ky bao cao thong ke 6 thang dau nam cong voi s6 lieu cua cac
ky thong ke thang 6, 7, 8, 9, 10 va 11 cua nam bao cao,

1.2- Viec thirc hien ChS dQthong ke 06 trong nganh KSND b~t dau tir ky
thong ke thang 812016 va thuc hien nhu sau:

Cac VKSND c~p huyen va c~p tinh thong nh~t s6 li~u va tiSp kY cac BiSu
thong ke 01, 02, 03 theo ChS dQ thong ke 06 cua ky thong ke thang 8/2016; co
trach nhiem l~p BiSu 04/TKLN-THADS va thong nh~t s6 lieu, tiSp ky voi CO'
quan THADS va TA cling cap. Do s6 lieu thong ke trong cac Bieu 01,02,03
(ChS dQ thong ke 06) cua ky thong ke thang 8/2016 la theo phirong phap liiy kS
(tinh tir 01I10 cua nam 2015 dSn hSt ngay 31/8/2016) nen khi su dung s6 li~u tir
cac biSu nay cua ky thong ke thang 8/2016 dS xay dung BiSu 24/2016 cho ky
thong ke thang 8, cac don vi can lay s6 lieu cua BiSu 01, 02 va 03 cua ky thong
ke thang 8 tnr di s6 lieu cua ky thong ke thang 7/2016 dS ra s6 li~u cua rieng
thang 8/2016 dS xay dung BiSu 2412016 ky thong ke thang 8/2016.

Rieng d6i voi viec l~p BiSu s6 04/TKLN- THADS (theo ChS dQthong ke
06) cua ky thang 8/2016, cac VKS phai lay s6 lieu thong ke cho cac chi tieu
thong ke tir thang 10/2015 cho dSn hSt ngay 31/8/2016, thong nhat va tiSp ky
lien nganh (vi viec l~p BiSu 04/TKLN-THADS theo phuong phap lfiy kS). Tuy
nhien sau khi l~p xong BiSu s6 04/TKLN- THADS ky thang 8, cac don vi chi su
dung s6 li~u cua rieng thang 8/2016 dS xay dung BiSu s6 24/2016 cho ky thong
ke thang 8/2016 dS giri len cho VKSND c~p tren co trach nhiem,

1.3- D6i voi cac VKSND cap cao:

Cac VKSND c~p cao co trach nhiem l~p Bieu s6 03 theo Thong tu s6 06
(cac tieu chi thong ke vS s6 hrong cac kiSn nghi cua CO' quan THADS giri
VKSNDCC dS nghi khang nghi giam d6c thsm hoac tai tham va kSt qua giai
quyet hang thang- khong su dung phuong phap lily kS) va giri len cho
VKSNDTC (Vu 11) dS tap hop s6 lieu. Viec gtri bao cao theo thai han quy dinh
tai Thong tu 06.

1.4- D6i voi VVII VKSNDTC:

ve 11 khong l~p BiSu 04/TKLN-THADS ma l~p BiSu s6 24/2016 theo
ChS dQbao cao 188 va giri cho Cue TKTP va CNTT theo quy dinh, D6ng thai,
Vu 11 co trach nhiern luu tm cac BiSu 04/TKLN-THADS cua cac VKSND cap
tinh va Bieu 03 do cac VKSND c~p cao giri len dS phuc vu cho viec xay dung
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bao cao cong tac kiem sat THADS va phuc vu cho viec chi dao, diSu hanh cua
don vi d6i voi cong tac kiSm sat THADS trong toan nganh.

2- v~trach nhiem l~p bi~u, th8ng nh~t s8 li~u, ti~p ky va gifi bao cao
th8ng ke:

- Trach nhiem cua cac ca nhan va don vi tai VKSND cac c~p trong viec
l~p BiSu thong ke s6 24/2016 theo ChS dQ thong ke 188 thirc hien theo Quyet
dinh 188/QD- VKSTC ngay 06/4/2016 cua Vi~n tnrong VKSNDTC.

- Trach nhiem phoi hop thong nh~t s6 lieu, tiSp ky d6i voi cac BiSu 01,
02, 03 hoac l~p Bieu, thong nh~t s6 lieu va tiep ky d6i voi BiSu s6 04/TKLN-
THADS theo ChS dQthong ke 06 thirc hien nhu sau:

+ Tai VKSND c~p huyen: Do can bQ lam cong tac kiSm sat THADS l~p
bieu, thong nh~t s6li~u va tiep ky voi Co quan THADS va Toa an cung c~p, sau
do chuyen cho can bQ lam cong tac thong ke bao cao dS l~p BiSu s6 2412016
theo ChS dQthong ke 188 va chuyen len cho Phong TKTP va CNTT;

+ Tai VKSND c~p tinh: Do Phong 11 thong nhat s6 lieu, tiep ky voi Co
quan THADS va Toa an cung cap, sau do sir dung s6 lieu dS l~p BiSu s6
24/2016 theo ChS dQ thong ke 188 va chuyen cho Phong TKTP va CNTT dS
chuyen len cho C\lCTKTP va CNTT (VKSNDTC).

DS thuc hien dung thai han giri Bao cao thong ke theo BiSu s6 24/2016
theo quy dinh tai ChS dQthong ke 188 nhung v~n dam bao s6 lieu bao cao thong
ke lien nganh tai theo Thong tu s6 06, tnroc m~t VKSND c~p huyen va c~p tinh
c~n tich cue, chu dong phoi hop voi cac co quan lien quan cung c~p trong viec
l~p bieu, thong nh~t s6 lieu va tiSp ky d6i voi 04 biSu theo ChS dQ thong ke 06.
Vien kiem sat nhan dan t6i cao se sorn co van ban phoi hop lien nganh dS diSu
chinh thai han giri bao cao thong ke theo Thong tu 06 cho phu hop.

3- V~ m{}t sa chi tieu th8ng ke trong Bi~u s8 04/2016 theo Ch~ o{}
th8ng ke 06

3.1-Do diSu kien khach quan va chu quan, tnroc m~t cac don vi khong
thong ke s6 lieu cua cac chi tieu thong ke tir chi tieu thir 01 dSn chi tieu thir 04
khi l~p BiSu s6 04/2016; do v~y ciing khong thong ke cac chi tieu nay trong
BiSu s6 24/2016.

3.2- Khi thong ke chi tieu thir 5, cac VKS thong ke cac quyet dinh v~ thi
hanh an ddn Sl! ma Co quan THADS dll giri sang cho VKS va dll duoc kiem sat
trong ky thong ke, trong do co cac quyit dinh thi hanh an ddn su: Trong tong s6
cac quyet dinh vS thi hanh an dan S\I dll kiSm sat, cac chi tieu thong ke tai tieu
chi tlnr 6 va 15 la chi tieu thong ke ly giai cho tieu chi cac quyet dinh vS thi hanh
an dan S\Ico vi pham trong t6ng s6 cac quyet dinh dll duoc kiSm sat.

3.3- Tieu chi thong ke thir 29 la tieu chi thong ke vS cac van ban khang
nghi cua VKS d6i voi Toa an trong linh V\ICxet mien, giam nghia vu thi hanh an
d6i voi khoan thu nQPngan sach nha rnroc.
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3.4- Cac don vi khong thong ke cac tieu chi lien quan dSn heat dong
THADS cua cac Van phong Thira phat lai va cac Thira phat lai VaGcac BiSu s6
01,02,03 va 04 then ChS dQth6ng ke 06 va BiSu 24/2016 theo ChS dQthong ke
188 ma bao cao hoat dong nay trong cac bao cao cong tac dinh ky giri cho Vu
11.

4- V~ thAm quyen ky cac m~u bi~u sa 01, 02, 03, 04 theo Ch~ oQ thang
ke 06 va Bi~u sa 24/2016 theo Ch~ oQ thang ke 188

Cac m&ubiSu kS tren da:quy dinh ro viec ky cac m&ubieu g6m c6 chi! kY
cua nguoi lap bieu, chi! ky cua Lanh dao Vien KSND cac cfip (Vien tnrong hoac
Ph6 Vien tnrong ky thay). Cong chirc lap bieu c6 trach nhiern thong nhfit s61i~u,
tiSp ky voi cac nganh lien quan, trinh Lanh dao Vien ky cac bieu bao cao thong
ke.

Tren day la huang d&n thuc hien Thong tu lien tich s6 06/20 16/TTL T-
BTP-VKSNDTC- TANDTC ngay 3115/2016 cua lien nganh BQ Tu phap, Vi~n
kiSm sat nhan dan tBi cao va Toa an nhan dan t6i cao huang d~n phoi hop trong
thong ke thi hanh an dan S\I.

Qua trinh t6 chirc thuc hien neu c6 kh6 khan, vuong mac, cac don vi phan
anh vS VK~TC (qua Vu 11) dS bao cao Lanh dao VKSNDTC xem xet, chi
dao.', ~

Nui nhiin:
- Nhu tren (dS th/hien);
- De Vien tnrong VKSNDTC (dS b/e);
- TANDTC (d~ ph6i hop);
- T6ng eve THADS, BTP (d~ ph6i hQP);
- VVII,Viill phong, Cue 2 VKSTC;
- LUll: VT, Vt VII;

(75b)

Nguy~n Th] Thiry Khiem
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VI~N KlEM SAT NHAN DAN 
TOICAO 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM 
DQc l~p - T1,I' do - H~nh phuc 

S6:f6~tZ_ NKSTC-Vll 
V Iv huang dful tieu huy vat chimg 

Ha N9i, ngay /10 thang 10 ndm 2019 

la rna tuy 

Kinh giri: Vien ki@rn sat nhan dan tinh Tay Ninh 

kiSn nhir sau: 

Theo quy dinh tai khoan 2 E>i~u 33 Nghi dinh 62/20151NE>wCP ngay 
18/7/2015 cua Chinh phu (goi t~t la Nghi dinh 62), huang d~n thi hanh mot 
s6 E>iSu cua Luat thi hanh an dan su sua d6i, b6 sung nam 2014 thi: "Viec 
tieu huy cdc loai vdt chimg, tai scm duac thuc hien bang cdc hinh thuc d6t 
chay, ddp va hodc hinh thuc phil h9P khac. Truong h9P tieu huy cac loai hoa 
chat d(Jc hai hoac cdc vdt chimg, tai scm khdc rna cdn Ihiit phai co cac trang 
thiet bi chuyen dung hodc chuyen gia thi Chap hanh vien kY h9P d6ng voi 
chuyen gia, ca quan bao dam di~u kien tieu huy vdt chung, tai san di thuc 
hien viec tieu huy dam bao an toan va khong lam anh huang din moi truong 
tai noi tieu huy ". 

T~i khoan 1 E>iSu 13 Thong tu s6 01/2017/TT-BTP ngay 23/0112017 
cua B(> Tir phap huang d~n vS quan If kho v~t chirng, tai san tam giu trong 
mot s6 tnrong hop d~e thu nlnr sau: "D6i voi vdt chung la chat doc, hoa chat 
nguy-hiem- ma-tuy (so-luong-lont-hoiic-cac loai-vdt.chung.dac.thic khac.phai. 
tieu huy, neu xet thdy viec tieu huy co thi ddn din mat an toan va anh huang 
din moi truong, co quan thi hanh an dan su: phai ldp ki hoach (bao g6m ca 
kinh phi xu ly), phoi hop voi cdc co quan chuyen man co lien quan tiin hanh 
thue t6 chuc, doanh nghiep cung cap dich v~ di tien hanh tieu huy thea quy 
dinh. Truong hop co nhi~u t6 chtrc, doanh nghiep cung cap dich v~ thi co thi 
t6 chirc dau thdu di Iva chon ". 

Tuy nhien, cac quy dinh tren chi huong d~n tieu huy rna tuy voi "s6 
hrong Ian" va chua c6 huang d~n cu th@ viec tieu huy bang "hinh thirc phu 
hop khac". Do vay, viec tieu huy vat chung la rna my voi "so hrong nho", can cir 
quy dint tai khoan 2 DiSu 33 Nghi dinh 62 neu tren co th@ tieu huy bang 
hinh tlnrc d6t chay hoac hoa tan trong nuoc (dao h6 d6 xuong r6i l~p d~t hay 
d6 van b@ phot nha v~ sinh nhung khong diroc d6 xuong song, suoi, h6, 



kenh, rach ... ) d~ tranh gay anh huang toi moi truong va nhan dan xung 
quanh khu Vl,XC tieu huy. 

Vay, Vien ki~m sat nhan dan t6i cao tra loi d~ Vien kiem sat nhan dan 
tinh Tay Ninh nghien ciru, van dl,lng./.~ 

No'i nhiin: 
- Nhir tren; 
- D/c Trk Cong Phan - PVT (d~ b/cao); 
- VKSND cac tinh, TP TT TW (d~ th/hien); 
- Vu 14; Van phong VKSNDTC (d~ ph/hop); 
- LUll VT (lb); V\l11 (5b). 
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S6:4:f-Z,1 NKSTC-Vll 
V/v triSn khai thuc hien Nghi quyet 

s642/2017/QH14 

Ha N(ji, ngay 20 thang 11 nam 2017 

VItN KIEM SAT NIlAN DAN 
TOICAO 

CQNG HOA xA HQI can NGHiA VItT NAM 
DQc l~p - TlJ do - H~nh phuc 

VIEN KSND. TiNH GIA U\I 

nONG \JAN f)E~n ~ giri: Vien kiSm sat nhan dan tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong 
S6~Ng!1yWMLo)._1 , 
L---~---1"ir.'\jrog;may 2116/2017, tai Icy h9P tlnr 3 Quoc hoi khoa 14 dff thong qua Nghi 

quyet s6 42/2017/QH 14 vS thi diSm xu ly no xfiu cua cac t6 chirc tin dung (goi 
tit la Nghi quyet 42/2017/QH14 hoac Nghi quyet), co hieu lire thi hanh tir ngay 
15/8/2017 va duoc thirc hien trong thai han 5 nam kS tir ngay co hieu hrc. DS 
huang d~n CO' quan thi hanh an dan sir (THADS), T6ng cue THADS, B(> Tir 
phap dff l§.y Y kien cac nganh co lien quan, trong do co VKSNDTC va ban hanh 
Van ban s6 3022/TCTHADS-NVI ngay 15/8/2017 huang d~n mot s6 n(>i dung 
lien quan dSn triSn khai Nghi quyet s6 42/20 17/QH14. 

Ben canh cac noi dung dff duoc huang dk trong Van ban s6 
3022/TCTHADS-NVI cua Tong cue THADS, Vu kiSm sat thi hanh an dan su 
(Vu 11) huang dk ra them mot s6 diSm nhir sau: 

Thtr nhdt, vS pham vi dieu chinh cua Nghi quyet. 

T~i DiSu 1 cua Nghi quyet 42/20 17/QH14 quy dinh: "Nght quyet nay quy 
dinh' thi diim mot s6 chinh sacn v~ xu If; no xdu va xu If; tai scm bao dam cua 
khoan no xdu cua t6 chicc tin dung, chi nhanh ngdn hang nuac ngoai, t6 chuc 
rna nha marc sa hiiu 100% vein di~u l¢ do Chinh phil thanh ldp di xu If; no xdu 
cua t6 chuc tin dung", Theo DiSu 4 Luat cac t6 chirc tin dung s6 47/2010lQH12 
thi khai niem " t6 clnrc tin dung" dS chi doanh nghiep thuc hien mot, mot s6 
hoac t§.t ca cac hoat dong ngan hang, bao g6m ngan hang, t6 chirc tin dung phi 
ngan hang, t6 chirc tai chinh vi mo va quy tin dung nhan dan. Nhu vay, pham vi 
diSu chinh cua Nghi quyet nay d6i voi ngan hang, t6 chirc tin dung phi ngan 
hang, t6 chirc tai chinh vi rna, quy tin dung nhan dan, chi nhanh ngan hang nuoc 
ngoai va t6 chirc rna nha mroc sa hiru 100% v6n diSu 1~ do Chinh phu thanh l~p 
dS xu ly no x§.u cua t6 chirc tin dung (sau day xin goi tit la t6 chirc tin dung). 

Thu hai, vS "Nguyen tic ap dung" Nghi quyet. 
T~i muc 1 Van ban s6 3022/TCTHADS-NVI ngay 15/8/2017 cua T6ng 

cue THADS, B(> Tir phap huang dk vS viec ap dung Nghi quyet tir khi Nghi 
quyet s6 42/2017/QH14 co hieu lire thi hanh kS tir ngay 15/8/2017 cho dSn khi 
Nghi quyet hSt hieu lire thi hanh (hSt ngay 15/8/2022) va huang d~n viec ap 
dung Nghi quyet voi cac viec thi hanh an lien quan dSn xu ly no xfiu va xu ly tai 
san bao dam cua khoan no x§.u dff thi hanh mot phan hoac chua thi hanh xong 
truce ngay 15/8/2017; theo do, " a6i voi nhling viec thi hanh an lien quan ain 
xu If; no xdu va xu If; tai san bao dam cho khoan no xdu cua t6 chuc tin dung aa 
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duoc Co quan THADS thi hanh xang mot phdn hoac chua thi hanh xang truoc 
ngay 151812017 nhung ali thuc hien cdc thu tuc v~ thi hanh an thea dung quy 
dinh cua Ludt THADS va cdc van ban huang dan thi hanh thi trinh tic, thu tuc va 
kJt qua thi hanh an duoc cong nhdn. Cdc thu tuc thi hanh an tiep thea rna Nghi 
quyet s6 42120171QH14 ai~u chinh thi duoc thuc hien thea Nghi quyet nay". 

Lien quan d@n nguyen t~c ap dung noi tren, cac VKS dia phuong c~n chu 
'1 viec ap dung quy dinh cua Nghi quyet trong viec ke bien tai san bao dam cua 
khoan no x~u cua ben phai thi hanh an, quy dinh tai DiSu 11 cua Nghi quyet va 
duoc huang d~n tai muc 2.3 cua Van ban s6 3022/TCTHADS-NVI ngay 
15/8/2017 cua T6ng C\lC THADS; thea do, "ki tir ngay 151812017, Co quan 
THADS chi ke bien tai san baa dam cua khoan no xdu thea quy dinh. tai f)i~u 90 
Ludt THADS khi thuoc mot trong cdc truong h9P sau: (i) di thi hann ban an, 
quyet dinh cua Toa an v~ cap duiing, b6i thuong thiet hai v~ tinh mgng, sue 
khoe, (ii) co su a6ng y ke bien bang van ban cua t6 chuc tin dung. f)6i voi 
truong h9P Co quan THADS ali thuc hien viec ke bien thea quy ainh tai f)i~u 90 
Ludt THADS truac ngay 151812017 thi van tiep tuc t6 chiec thi hanh an thea quy 
dinli cua phdp ludt v~ THADS". Tuy nhien, cac VKSND dia plnrong c~n chu '1 
khi kiem sat viec thanh toan tiSn thi hanh an thu duoc tir xu 1'1 tai san bao dam 
cua khoan no x~u tir viec ap dung bien phap ke bien thea quy dinh tai DiSu 90 
Luat THADS tnroc ngay 15/8/2017 thi phai ap dung quy dinh vS "Thir tv uu 
tien thanh toan" tai DiSu 12 cua Nghi quyet va huang d~n tai muc 2.4 cua Van 
ban s6 3022/TCTHADS-NVI. 

Thtc ba, vS muc 2.1 cua Du thao: "VS nguyen t~c xac dinh cac khoan no . 
x~u". 

DiSu 4 cua Nghi quyet 42/20 17/QH14 dff xac dinh khoan no x~u dS duoc 
xu 1'1 thea quy dinh cua Nghi quyet nay bao gem: (1) khoan no duoc hinh thanh 
va xac dinh la no x~u tnroc ngay 15/8/2017, va (2) khoan no duoc hinh thanh 
tnroc ngay 15/8/2017 va duoc xac dinh la no x~u trong thai gian Nghi quyet nay 
co hieu lire thi hanh. Viec xac dinh khoan no la no x~u din cu VaG Phu luc ban 
hanh kern thea Nghi quyet nay. 

D6ng thoi, viec xac dinh khoan no 18. no x~u duoc huang d~n tai muc 2.1 
cua Van ban s6 3022/TCTHADS-NVl thea tinh th~n "t6 chuc tin dung co trach 
nhiem xac ainh bang van ban v~ khoan no tai cdc ban an, quyet dinh cua Toa an 
la khoan no xdu di Co quan THADS co co sa ap dung cdc quy dinh cua Nghi 
quyet s6 42120171QH14 trong qua trinh thi hanh an". 

DS thuc hien t6t Nghi quyet cua Quoc hoi, dS nghi cac VKSND dia 
phirong khi kiem sat thi hanh an dan sir lien quan d@n cac t6 chirc tin dung co 
khoan no hinh thanh truce ngay 15/8/20 17 c~n chu dong trao d6i thong tin voi 
cac t6 chirc tin dung vS viec ap dung Nghi quyet dS t6 clnrc tin dung chu dong 
xem xet v~n d~ xac dinh khoan no x~u thea quy dinh, lam co sa dS ap dung 
Nghi quyet 42/2017/QH14. 



Qua kiSm tra toan dien cong hie nam 20 17 tai mot s6 VKSND tinh, thanh 
ph6 tnrc thuoc Trung uong, Vu 11 nhan th~y c6 dia phirong chua quan triet cho 
KiSm sat vi en, cong chirc lam kiSm sat thi hanh an dan sir Nghi quyet s6 
42/2017/QH14 dS t& chirc thirc hien, DS triSn khai thirc hien trong cong tac kiSm 
sat thi hanh an dan sir, yeu c~u cac Vi~n kiSm sat nhan dan dia phirong nghien . 
ciru, quan triet Nghi quyet va van ban huang dful cua T&ng cue THADS, B9 nr 
phap va huang dful b& sung cua Vu 11. Qua trinh thuc hien c6 kh6 khan, virong 
mac c~n bao cao v@ Vien KSNDTC (Vu 11) dS tap hop, bao cao lanh dao 
VKSNDTC co huang d~n kip thOi/.~ 

Noi nhl)n: 
- Nhu kinh giri; 
- De Nguyen Thi Thuy Khiem, PVT (d@ b/cao); 
- Cac de Lanh dao Vu (d@ chi dao); 
- Phong TH, VP VKSTC,j 
- Ltru VT, Vll (2 b); 
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Quac HQI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI:.E:T NAM 
Nghi quyet s6: 4212017/QH14 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc 

NGHIQUYET 
V~ thi di~m xU'ly ng xfiu cua cac tB chtrc tin dung 

QUOCH(H 

Can eu Hiin phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam; 
Can eu Ludt T6 chuc Quoc h9i s6 57120141QH13; 
Can eu Ludt Ban hanh van ban quy pham phap ludt s6 80120151QH13; 

QUYETNGHI: 

f)i~u 1. Pham vi di~u chinh 

Nghi quyet nay quy dinh thi di~rn mot s6 chinh sach vS xu 1y no x~u va 
xu ly tai san bao dam cua khoan no xftu cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan 
hang mroc ngoai, t6 chirc rna Nha mroc sa huu 100% von diSu l~ do Chinh phu 
thanh l~p d~ xu ly no x~u cua t6 chtrc tin dung; quyen, nghia vu cua co quan, t6 
chirc, ca nhan c6 lien quan trong viec xu ly no x~u va xu ly tai san bao dam cua 
khoan no xftu cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc rna 
Nha mroc sa hfru 100% v6n diSu 1~ do Chinh phu thanh l~p d~ xu ly no xau cua 
t6 chirc tin dung. 

Di~u 2. DBi tuong ap dung 

1. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai. 

2. T6 chirc rna Nha mroc sa hiru 100% v6n diSu l~ do Chinh phil thanh 
l~p d~ xu ly no xftu cua t6 chirc tin dung (sau day goi la t6 chirc rnua ban, xu 1y 
no xau), 

3. Co quan, t6 chirc, ca nhan c6 lien quan. 

Di~u 3. Nguyen t~c xu ly ng x~u 
1. Bao dam cong khai, rninh bach, bao v~ quyen, 19i ich hop phap, chinh 

dang cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, t6 chirc rnua ban, 
xu ly no xftu va co quan, t6 chirc, ca nhan c6 lien quan. 

2. Phu hop voi co che thi tnrong tren nguyen t~c than trong, bao dam 
quyen loi cua nguoi gui tiSn va giu virng SlJ 6n dinh, an toan h~ thong. 

3. Khong su dung ngan sach nha mroc d@ xu 1y no xau. 



r 4. Co quan, t6 chirc, ca. nha~ co hanh vi vi pham phap lu~t dS xay ra no 
xau va trong qua trinh xu ly no xau phai chiu trach nhiem theo quy dinh cua 
phaplu~t. 

D ·::. 4 N /. leu . g xau 

1. NQ' xAu quy dinh tai Ngh] quyet nay bao gem: 

a) Khoan no duoc hinh thanh va xac dinh la no xAu truce ngay 15 thang 8 
nam2017; 

b) Khoan no duoc hinh thanh truce ngay 15 thang 8 nam 2017 va duoc 
xac dinh la no x~u trong thai gian Nghi quySt nay co hieu 1 \IC thi hanh. 

Viec xac dinh khoan no la no xiu din cir vao Phu luc ban hanh kern thea 
Nghi quyet nay. Truong hop c~n thiet, Uy ban Thirong vu QU6c hoi xem xet, sua 
d6i Phu luc thea dS nghi cua Chinh phu va bao cao Quoc hQi tai ky h9P g~n nhit. 

2. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mrcc ngoai, t6 chirc mua ban, 
xu 1y no xfru c6 trach nhiem xac nhan bang van ban khoan no la no xiu khi co 
yeu c~u cua co quan nha mroc c6 tham quyen trong qua trinh xu ly no x~u, tai 
san bao dam cua khoan no x§u thea quy dinh tai Nghi quyet nay. 

Di~u 5. Ban ng x~u va tai san bao dam 

T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu 
1y no xfiu ban no xfiu, tai san bao dam cua khoan no xiu cong khai, minh bach, 
thea quy dinh cua phaJ? luat; gia ban phil hop voi gia thi tnrong, co the cao han 
hoac thap han du no goc cua khoan no, 

Di~u 6. Mua, ban ng x~u cua ta chirc mua ban, xu'ly ng x~u 
1. T6 chirc mua bin, xu 1y no xfiu duoc mua khoan no x§u dang hach toan 

trong, ngoai bang can d6i kS toan cua t6 chirc tin dung, tnr t6 chirc tin dung lien 
doanh va t6 chirc tin dung 100% v6n mroc ngoai, ducc chuyen khoan no x§u dii 
mua bang trai phieu d~c biet thanh khoan no x~u mua thea gia thi tnrong thea 
huang d~n cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam. 

2. T6 clnrc mua ban, xu ly no xfiu duoc ban no xiu cho phap nhan, ca 
nhan, bao gorn ca doanh nghiep khong c6 chirc nang kinh doanh mua, ban no. 

3. T6 chirc mua ban, xu ly no x~u duoc thoa thuan voi t6 chirc tin dung 
quy dinhtai khoan 1 DiSu nay rnua khoan no x~u yai gia mua bang gia tri dinh 
gia cua t6 chirc dinh ,gia dQc 1~p; xu 1y, ban; t~u hoi no theo quy dinh cua ph~p 
1u~t va phan chia phan gia tri con Iai cua so tien thu hoi duoc tir khoan no xau 
nay sau khi tnr gia mua va cac chi phi xu 1Y· 

T6 chirc rnua ban, xu 1y no x~u phai thong nh~t voi t6 chirc tin dung lira 
chon t6 chirc dinh gia doc lap. 

Dieu 7. Quy~n thu gift tai san bao dam 

1. Ben bao dam, ben giu tai san bao dam cua khoan no xftu co nghia vu 
giao tai san bao dam kern thea d~y du giiy to, h5 so phap ly cua tai san bao dam 
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cho t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chuc mua ban, xu 1y 
no x~u d~ xu 1y thea thoa thuan trong hop d6ng bao dam hoac trong van ban 
khac (sau day goi la hop d6ng bao dam) va quy dinh cua phap 1u~t vS giao dich 
bao dam. 

Truong hop ben bao dam, ben gift tai san khong giao tai san bao dam eho 
t6 clnrc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu 1y no x~u 
d~ xir ly thi t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, 
xu ly no x~u duoc thu gift tai san bao dam thee quy dinh tai £)iSu nay. 

2. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, t6 chuc mua ban, 
xu ly no x~u co quyen thu gift tai san bao dam cua khoan no x~u cua ben bao 
dam, ben gifr tai san bao dam cua khoan no x~u khi dap irng d~y du cac di~u 
ki~n sau day: 

a) Khi xay ra tnrong hop xu 1y tai san bao dam thee quy dinh tai £)iSu 299 
cua B9 1u~t Dan sir; 

b) Tai hop d6ng bao dam co thoa thuan vS viec ben bao dam d6ng y eho 
t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai co quyen thu gift tai san bao 
dam cua khoan no x~u khi xay ra tnrong hop xu ly tal san baa dam theo quy 
dinh cua phap luat; 

c) Giao dich bao dam hoac bien phap bao dam da: duoc dang ky thea quy 
dinh cua phap luat; 

d) Tai san bao dam khong phai lei tai san tranh chap trong vu an da duoc 
thu ly nhimg chua duoc giai quyet hoac dang ducc giai quyet tai Toa an co tharn 
quyen; khong dang bi Toa an ap dung bien phap khan cfrp tarn thai; khong 
dang b] ke bien hoac ap dung bien phap bao dam thi hanh an thea quy djnh cua 
phap luat; 

d) T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, 
xu ly no xftu da: hoan thanh nghia vu cong khai thong tin thea quy dinh tai khoan 
3 hoac khoan 4 DiSu nay. 

3. Cham nhat la 15 ngay truce ngay tiSn hanh thu gift tai san bao dam la bftt 
d9ng san, t& chirc tin dung, chi nhanh ngan hang ruroc ngoai, t& chile mua ban, xu 
ly no xftu thuc hien cong khai thong tin vS thai gian, dia di~m thu gift tai san bao 
dam, tai san bao dam duoc thu giii, ly do thu giir thea quy dinh sau day: 

a) Dang tai thong tin tren trang thong tin dien nr cua minh; 

b) Giri van ban thong bao cho Uy ban nhan dan c~p xa va co quan Cong 
an noi co tai san bao dam; 

c) Niern ySt van ban thong bao tai tru sa Uy ban nhan dan c~p xa noi ben 
baa dam dang kY dia chi thea hop d6ng bao dam va tru sa Uy ban nhan dan cftp 
xa noi co tai san bao dam; 



d) Thong bao cho ben bao dam b~ng van ban thea duong buu dien co bao 
dam d~n dia chi cua ben bao dam theo hop dong bao dam hoac gui true tiep cho 
ben bao dam. 

4. T6 clurc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, 
xu 1)' no x~u thirc hien cong khai thong tin vS viec tiSn hanh thu gifr tai san bao 
dam If! dong san thea quy dinh sau day: 

a) Dang tai thong tin tren trang thong tin dien nr cua minh va thong bao v~ 
viec thuc hien quyen thu gifr tai san bao dam cho Uy ban nhan dan c~p xli noi 
ben bao dam dang ky dia chi thea hop d6ng bao dam truce khi tiSn hanh thu gitr 
tai san bao dam; 

b) Thong baa cho ben bao dam bang van ban truce thai diSm thirc hien 
quyen thu gifr tai san bao dam bang each gui thea dirong btru di~n co bao dam 
d~n dia chi cua ben bao dam thea hop d6ng bao dam hoac giri true tiep cho ben 
bao dam. 

S. Chinh quyen dia phuong cac c~p va co quan Cong an noi tien hanh thu 
gifr tai san bao dam, trong pham vi chirc nang, nhiem vu, quyen han cua minh 
thuc hien viec bao dam an ninh, tr~t tu, an toan xli hOi trong qua trinh thu gill tai 
san bao dam thea dS nghi cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, 
t6 chirc mua ban, xu Iy no x~u. Truong hop ben bao dam khong hop tac hoac 
khong co mat thea thong bao cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc 
ngoai, t6 chirc mua ban, xu ly no x~u, dai dien Uy ban nhan dan c~p xli noi tien 
hanh thu gift tai san bao dam tharn gia chirng kiSn va ky bien ban thu giU tai san 
bao dam. 

6. T6 chirc tin dung chi ducc uy quyen thu gift tai san bao dam cho cong ty 
quan ly no va khai thac tai san thuoc t6 chirc tin dung do; t6 chirc mua ban, xu 1;' 
no x~u chi diroc uy quyen thu gift tai san bao dam cho t6 chirc tin dung ban no, 
cong ty quan ly no va khai thac tai san thuoc t6 chirc tin dung ban no, 

T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu 
ly no x§u, t6 chirc ducc uy quyen thu gifr tai san bao dam khong ducc ap dung 
cac bien phap vi pham dieu earn cua phap lu~t trong qua trinh thu gi u tai san 
bao dam. 

7. Bo Cong an co trach nhiem chi dao ca quan Cong an cac c~p thuc hien 
nhiem vu gitr gin an ninh, tr~t nr khi t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mrcc 
ngoai, t6 chirc mua ban, xu ly no x~u thirc hien quyen thu gill' tai san bao dam 
cua khoan no x~u thea quy dinh tai Nghi quyet nay. 

Di~u 8. Ap dung thii tuc rut gQn trong giai quyet tranh chAp lien quan 
d~n tai san bao dam tal Toa an 

1. Toa an ap dung thu tuc rut gon dS giai quyet tranh chap v~ nghia vu 
giao tai san bao dam hoac tranh ch~p v~ quyen xu ly tai san bao, dam cua khoan 
no x~u cua t6 chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, to chirc mua ban, 
xu ly no x~u khi dap irng dfty dll cac di~u kien sau day: 



.) 

a) Trong hop d6ng bao dam co thea thuan vS viec ben bao dam co nghia 
vu giao tai san bao dam cua khoan no x~u cho ben nhan bao dam hoac t6 chirc 
tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 clnrc rnua ban, xu ly no x~u co 
quyen xu Iy tai san bao dam; 

b) Giao dich bao dam hoac bien phap bao dam da duoc dang ky thea quy 
dinh cua phap lu~t; 

c) Khong eo duong S\l' ell' tru 6 mroc ngoai, tai san tranh chap (; mroc 
ngoai, trir tnrong hop duong sir a mroc ngoai va duong sir 0 Viet Nam co thea 
thuan d~ nghi Toa an giai quyet thea thu tuc rut gon hoac cac duong S\1 giai trinh 
duoc chirng cir vS quyen S0 htru hop phap tai san va co thea thuan thong nhat v€ 
viec xu ly tai san. 

2. Viec giai quyet tranh ehftp quy dinh tai khoan 1 BiSu nay duoc thirc 
hien theo thu tuc rut g9n guy dinh tai B9 lu~t T6 tung dan S\1. 

3. Tea an nhan dan t6i cao huong d~n thuc hien guy dinh tai BiSu nay. 
Di~u 9. Mua, ban khoan nC}' x§u co tai san bao dam la quy~n sir dung 

d~t, tai san gftn Ii~n vot d~t, tai san gftn li~n vOi d~t hinh thanh trong tUO'Dg lai 
1. Ben mua khoan no co nguon g6c tir khoan no xftu cua t6 chirc tin dung, 

chi nhanh ngan hang mroc ngoai rna tai san bao dam cua khoan no do la quyen 
sir dung d~t, tal san g~n li~n voi d~t hoac tai san g~n liSn voi d~t hinh thanh 
trong tuong lai dircc quyen nhan th~ chap, dang Icy th~ chap quyen sir dung dftt, 
tai san g~n li~n voi dftt, tai san g~n li~n vel d~t hinh thanh trong tuong lai la tai 
san bao dam cua khoan no da mua. 

2. Ben mua khoan no co nguon g6c til khoan no x~u cua t6 chuc tin dung, 
chi nhanh ngan hang mrcc ngoai rna tai san bao dam cua khoan no do la quyen su 
dung d~t, tai san gan lien voi d~t hoac tai san g~n lien voi dftt hinh thanh trong 
tirong lai duoc k~ thua quyen va nghla V\1 cua ben nhan the chap. 

3. T6 chirc mua ban, ,xu ly no xft~ duoc dan& ky ,th~ chap khi nhan b6 
sung tai san bao dam la quyen sir dung dat, tai san gan lien voi dat hoac tai san 
g~n li€n voi d~t hinh thanh trong tuong lai cua khoan no da mua. 

4. B(> tnrong B(> Tai nguyen va M6i tnrong guy dinh viec dang k)' the 
chap quyen sir dung d~t, tai san g~n lien voi dftt, tai san g~n li€n voi dftt hinh 
thanh trong tuong lai; dang kY thay d6i Giay clnrng nhan quyen sir dung dAt, 
quyen So' htru nha 0 va tai san khac g~n lien voi dftt la tai san bao dam cua khoan 
no co nguon g6e tir khoan no xftu cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang 
mroc ngoai, 

Di~u 10. Xu Iy tai san bao dam Iii dt,r an b~t dQng san 
1. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, 

xu N no x~u duoc chuyen nhuong tai san bao dam ella khoan no x~u la dir an 
b§.t dQng san khi dap irng d~y du cac di~u kien sau day: 
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a) Du an da ducc ca quan nha mroc co tham quyen phe duyet thea quy 
dinh cua phap lu~t; 

b) Co quyct dinh giao dftt, cho thue dftt cua ca quan nha mroc co tham quyen; 

c) Du an khong co tranh chap v€ quyen su dung dftt da duoc thu ly nhung 
chua diroc giai quyet hoac dang diroc giai quyet tai Toa an co thftm quyen; 
khong dang bi ke bien d~ bao dam thi hanh an hoac d~ chap hanh q uyet dinh 
hanh chinh cua ca quan nha mroc co tham quyen; 

d) Khong co quyet dinh thu h6i du an, thu h6i dftt cua co quan nha nuoc 
co tham quyen. 

2, Ben nhan chuyen nhuong du an phai dap (rug di~u kien theo quy dinh 
cua phap luat v€ kinh doanh b~t dQng san; k~ thira cac quyen, nghia vu cua chu 
d~u tu du an va ti~n hanh cac thu tuc d~ tiSp tuc thirc hien du an thea quy dinh 
cua phap lu~t vS d~u tu, phap lu~t vS xay dung. 

Di~u 11. Ke bien tai san bao dam cua ben phai thi hanh an 
Cac tai san bao dam cua khoan no x~u cua ben phai thi hanh an dang bao 

dam cho nghia vu tra no tai t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, t6 
chirc mua ban, xu ly no x~u khong bi ke bien d~ thirc hien nghia vu khac thea quy 
dinh tai Di~u 90 cua Luat Thi hanh an dan su, tnr tnrong hQ'P thi hanh ban an, 
quyet dinh vS c~p dirong, b6i thirong thiet hai v~ tinh mang, sire khoe va tnrong 
hQ'P co su d6ng y bang van ban cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc 
ngoai, t6 clurc mua ban, xu 1y no x~u, 

Di~u 12. Thtr tl}' U'U tien thanh toan khi xU'ly titi san bao dam 
S6 ti~n thu duoc til xu 1)' tai san bao dam cua khoan no xau, sau khi tru 

chi phi bao quan, thu giu va chi phi xu 1)' tai san bao dam duoc Uti tien thanh 
toan cho nghia vu no diroc bao dam cho t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang 
mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu ly no xftu truce khi thirc hien nghia vu thue, 
nghia vu khac khong co bao dam cua ben bao dam. Truong hop mot tai san 
duoc dung d~ bao dam thirc hien nhieu nghia vu thi thir tv Uti tien thanh toan 
giira cac ben cung nhan bao dam thirc hien thea quy dinh cua phap luat. 

Di~u 13. Ban nQ' x~u co tiii san bao dam dang b] ke bien 
T6 clnrc tin dung diroc quyen ban khoan no x~u rna khoan no x~u do co 

tai san bao dam dang b] ke bien cho t6 chirc mua ban, xu Jy no xau, doanh 
nghiep co chirc nang kinh doanh mua, ban no, T6 chirc tin dung co trach nhiem 
cung cftp d~y du, trung thirc thong tin vS tinh trang bi ke bien cua tai san bao 
dam truce khi thuc hien mua, ban khoan no xftu; ben mua tir xac dinh rui ro dbi 
voi viec mua khoan no nay. Viec ban tai san bao dam dang bi ke bien duoc thirc 
hien thea quy dinh cua phap luat. 

f)i~u 14. Hoan tra tiii san bao dam lit v~t chtrng trong vI} an hlnh sl}' 
Sau khi hoan tftt thu tuc xac dinh chirng cir va xet thay khong anh hu6ng 

dSn viec xu I)' vu an va thi hanh an, co quan tiSn hanh t6 tung co trach nhiern 



hoan tra v~t chirng trong vu an hinh sir la tai san bao dam cua khoan no x~u thea 
d~ nghi cua ben nhan bao dam la t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc 
ngoai, t6 chirc mua ban, xu 1)' no xau. 

f)i~u 15. Chuy~n nhuong ali san bao dam 

1. CO' quan co th~m quyen dang ky quyen sO' hiru, quyen sir dung tai san co 
trach nhiem thirc hien thu we chuyen quyen so hfru, quyen sir dung tai san cho 
ben mua, ben nhan chuyen nlnrong tai san bao dam cua khoan no x~u cua t6 chile 
tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai. 

2. Viec nop thu~ cua ben bao dam, ben nhan chuyen nhirong lien quan 
d~n chuyen nhuong tai san bao dam diroc thuc hien thea quy dinh cua phap luat 
v~ thue, Ben nhan bao dam, ben nhan chuyen nhuong khong phai thirc hi~n nghia 
vu thue, phi khac cua ben bao dam tir s6 ti~n chuyen nhirong tai san bao dam khi 
thuc hien thu tuc dang ky, thay d6i quyen sO' htru, quyen su dung tai san bao dam. 

f)i~u 16. Phan b6 Hii d1}' thu, chech l~ch khi ban khoan nQ' xAu ciia t6 
chirc tin dung, t6 chirc mua ban, xii' ly nQ' x§u 

1. T 6 chirc tin dung duoc phan b6 s6 Hii du thu dti ghi nhan cua khoan no 
x~u cua t6 chirc tin dung chua thoai thea quy dinh, chenh lech gitra gia trj ghi s6 
cua khoan no dang hach toan trong bang can d6i k~ tom voi gia ban khoan no 
x~u va s6 tien du phong cu thS dti trich l~p cho khoan no nay vao kSt qua hoat 
dong kinh doanh hang nam thea cac nguyen t~c sau day: 

a) Mire phan b6 hang nam t6i thiSu la mire chenh lech thu chi tir k~t qua 
kinh doanh hang nam cua t6 chirc tin dung; 

b) Thai han phan b6 s6 ltii dir thu t6i da la 10 nam, tnr tnrong hop quy 
dinh tai khoan 2 DiSu nay; thai han phan b6 chenh lech gifra gia tri ghi s6 cua 
khoan no dang hach toan trong bang can d6i k~ toan voi gia ban khoan no x~u 
va s6 tien du phong cu thS dti trich l~p cho khoan no nay t6i da la 05 narn. 

2. D6i voi Eii du thu cua khoan no x~u ban cho t6 chirc mua ban, xu ly no 
x~u chua thoai thea quy dinh thi thai gian phan b6 ltii dir thu t6i da khong vuot qua 
thoi han con lai cua trai phieu d~c biet cua t6 chirc mua ban, xu 11' no x~u. 

3. T6 clurc tin dung chi diroc phan b6 s6 ltii du thu thea quy dinh tai 
khoan 1 va khoan 2 DiSu nay d6i voi s6 1tii dir thu dti ghi nhan d~n h~t ngay 3 1 
thang 12 nam 2016. 

4. T6 clnrc mua ban, xu 1)' no x~u duoc phan b6 chenh lech giira gia tri 
ghi s6 cua khoan no dang hach toan trong bang can d6i k~ toan voi gia ban 
khoan no x~u dti mua thea gia tri th] tnrong va s6 ti€n dir phong cu thS dti trich 
l~p cho khoan no nay vao k~t qua hoat dong kinh doanh hang nam voi mire phan 
b6 t6i thieu la chenh lech thu chi. 
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f)i~u 17. Ap dung phap lu~t 
1. Viec xu 1y no x§.u, xu 1y tai san bao dam cua khoan no x§.u cua t6 chirc 

tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu 1y no x§.u dircc 
thirc hien thea quy dinh cua Nghi quy~t nay. Truong hop Nghi quyet nay khong 
c6 quy dinh thi ap dung quy dinh cua phap luat hien hanh. 

2. Tnrong hop c6 quy dinh khac nhau gifra Nghi quyet nay va luat khac vS 
cung mot v§.n dS v~ xu 1y no xau va xu ly tai san bao dam cua khoan no x§.u cua 
t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu 1y no 
x§.u thi ap dung quy dinh cua Nghi quyet nay. 

~. Ngan hang chinh sach diroc ap dung quy dinh cua Nghi quyet nay d~ xu 
1y no xau, xu ly tai san bao dam cua khoan no xau cua ngan hang chinh sach, 

f)i~u 18. Quy dinh chuyen ti~p 
Vi~c xu ly chuyen ti~p sau khi Nghi quyet nay h~t hieu hrc thi hanh ducc 

thuc hien nhu sau: 

1. Thea thuan gifra t6 clurc mua ban, xu ly no x~u voi t& chirc tin dung 
quy dinh tai khoan 3 DiSu 6 cua Nghi quyet nay dff c6 hieu hrc trong thai gian 
Nghi quy~t c6 hieu hrc thi hanh diroc ti~p tuc thirc hien cho d~n khi thirc hien 
xong thea thuan d6; 

2. T6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai, t6 chirc mua ban, 
xu ly no x~u diroc ti~p tuc thuc hien quyen thu giu tai san bao dam thea quy 
dinh tai DiSu 7 cua N ghi quy~t nay trong tnrong hop d~ thuc hien viec con~ khai 
thong tin thea quy dinh tai khoan 3 hoac khoan 4 Dieu 7 cua Nghi quyet nay 
trong thai gian Nghi quy~t c6 hi~u lire thi hanh; 

3. Tea an ti~p tuc ap dung thu tuc rut gon theo quy dinh tai DiSu 8 cua 
Nghi quyet nay d6i voi vu an dff duoc thu ly trong thai gian Nghi quyet c6 
hieu luc thi hanh. 

f)i~u 19. f)i~u khoan thi hanh 
1. N gh] quyet nay c6 hieu luc thi hanh tir ngay 15 thang 8 nam 2017 va 

dircc thuc hien trong thai han 05 nam k~ nr ngay c6 hieu lire thi hanh, 

2. QU6c hQi, Uy ban Thuong vu QU6c hoi, HQi d6ng Dan toe, cac Uy ban 
cua Quoc hQi, cac Doan dai bieu QU6c hoi va dai bieu Quoc hQi giam sat viec 
thirc hien Nghi quyet nay. 

3. Chinh phu chiu trach nhiem t6 chirc thuc hien Nghi quyet nay, bao cao 
Quoc hQi k~t qua xu ly no x~u hang nam, bao cao tfmg kSt thuc hien Nghi quyet 
nay tai ky h9P Quoc hQi d~u narn 2022 va dS xu§.t hoan thien h~ thong phap luat 
v~ xu ly no x~u, tai san bao dam. 

4. Tea an nhan dan t6i cao, Vien kiem sat nhan dan t5i cao c6 trach nhiem 
t& chirc thuc hien Nghi quyet nay. Toa an nhan dan t5i cao c6 trach nhiern 
huang dfuI' ap dung th6~g nh§.t phap 1u~t vS giai quyet tran~ chap v~ xu 1y no 
xau, tai san bao darn cua khoan no x~u quy dinh tai Nghj quyet nay. 



5. Ngan hang Nha ruroc Vi~t Nam co trach nhiem chi dao, giam sat, thanh 
tra, kiem tra viec thirc hien Ngh] quyet nay cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan 
hang mroc ngoai, t6 chirc mua ban, xu ly no x~u; thuc hien cac giai phap dS han 
ch~ no x~u. 

6. Chinh quyen dia phuong cac c~p co trach nhiem chi dao, ph6i hop voi co 
quan, t6 chirc co lien quan trong viec t6 clurc thirc hien N gh] quyet nay tai dia 
phuong; l?p phuong an phan b6 nguon v6n d~ thanh toan no dong xay dung co 
ban lien quan dSn no x~u thuQc trach nhiem chi cua ngan sach dia phuong. 

Nghi quyet nay duac Qu6c h<Ji nucc Cong hoa x{i h<Ji chu nghia Vi?t Nam 
khoa XlV, ky h9P thu' 3 thong qua ngay 21 thong 6 ndm 2017. 



PHl)LVC 
V~ xac dinh no xau . . 

(Ban hanh kern thea Nghi quyit s6 42120171QH14 
ngay 21 thang 6 ndm 2017 cua QU6c hoi 

vd thi c1idrn xu ly no xdu cua cae t6 chirc tin dung) 

Di~u 1. NV x~u 
No xiu quy dinh tai Nghi quyet nay bao g6m: khoan no dang hach toan 

trong, ngoai bang can d6i k€ toan cua t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang 
mroc ngoai va ducc xac dinh thee quy dinh tai cac dieu 2, 3, 4 va 5 cua Phu 
luc nay; khoan no xiu rna t6 chirc mua ban, xu ly no x~u dff mua cua t6 chirc 
tin dung, 

Di~u 2. Cac hoat dQng phat sinh nc;r xau 
1. Cho vay. 

2. Cho thue tai chinh. 
3. Chi~t khau, tai chiet khau cong cu chuyen nhirong va gifty to co gia khac. 

4. Bao thanh toano 
5. cftp tin dung duoi hinh thirc phat hanh the tin dung. 

6. Tra thay thee cam k~t ngoai bang. 
7. -Oy thac cip tin dung. 
8. Hoat dong mua, ban no. 
9. Hoat dong mua, uy thac mua trai phieu doanh nghiep chua niem y~t 

tren thi tnrong chirng khoan hose chua dan~ Icy giao dich tren th] tnrong giao 
dich cua cac cong ty dai chung chua niem yet. 

Di~u 3. Nc;r xfiu xac djnh theo phirong phap djnh IU'c;rng 
1. No diroi tieu chuan (nhorn 3) bao g6m: 

a) N q qua han tir 91 ngay d~n 180 ngay; 

b) No gia han l~n d~u; 

c) No ducc mien, giam lffi do khach hang khong du kha nang tra Iffi dfty 
du thee hop d6ng tin dung; 

d) No thuoc mot trong cac twang hop sau day chua thu h6i duoc trong 
thai han duoi 30 ngay k~ tit ngay c6 quyet dinh thu h6i: 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 3, 4, 5 va 6 Di~u 126 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 DiSu 127 ella 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 



- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 DiSu 128 cua Luat 
Cac t6 chirc tin dung; 

d) No trong thai han thu h6i thea kSt luan thanh tra cua Ngan hang Nha 
mroc Vi~t Narn; 

e) No duoc t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai phan loai 
lai vao nh6rn 3 thea quy dinh cua Ngan hang Nha mroc Viet Narn; 

g) No phan loai vao nh6m 3 thea yeu du cua Ngan hang Nha mroc Viet Nam; 

h) No phan loai vao nh6m 3 thea thong tin do Trung tam Thong tin tin 
dung QU6c gia cung c~p; 

i) Nq co c~u lai thai han tra no (diSu chinh ky han tra no, gia han no) va 
gill' nguyen nh6rn no l~n d~u con trong han thea thai han tra no da diroc co 
c~u lai; 

k) Trai phieu doanh nghiep da qua han thanh to an goc, lai tir 10 ngay d€n 
90 ngay. 

2. No nghi ngo (nh6m 4) bao gem: 
a) No qua han til 181 ngay dSn 360 ngay; 

b) No co c~u lai thai han tra no l~n d~u qua han diroi 90 ngay thea thai 
han tra no diroc co c~u lai l~n d~u; 

c) No co c~u lai thai han tra no l~n thir hai; 

d) No thuoc mot trong cac tnrong hop sau day chua thu h6i diroc trong 
thai han til 30 ngay d~n 60 ngay k~ til ngay co quyet dinh thu hoi: 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1,3,4,5 va 6 Di~u 126 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Di~u 127 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 Di~u 128 cua Luat 
Cac t6 chirc tin dung; 

d) No phai thu h6i thea kSt luan thanh tra cua Ngan hang Nha mrcc Viet 
Nam nhimg qua thai han thu h6i thea ket luan thanh tra dSn 60 ngay rna van 
chua thu h6i duoc; 

e) No duoc t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai phan loai 
lai vao nh6m 4 thea quy dinh cua Ngan hang Nha mroc Viet Narn; 

g) No phan loai vao nh6m 4 thea yeu c~u cua Ngan hang Nha mrcc Viet Narn; 

h) No phan loai vao nh6m 4 theo thong tin do Trung tam Thong tin tin 
dung Quoc gia cung c~p; 

i) No co c~u lai thai han tra no (di~u chinh ky han tra no, gia han no) va 
gill' nguyen nh6m no lk d~u da qua han dSn 90 ngay thea thai han tra no da 
dircc co c~u lai; 
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k) No co cfiu lai thai han tra no (di~u chinh ky han tra no, gia han no) va 
giu nguyen nh6rn no l~n thir hai con trong han thea thai han tra no da: duoc co 
cfiu lai; 

I) Trai phieu doanh nghiep da: qua han thanh toan g6e, la:i tir 91 ngay d6n 
180 ngay. 

3. No c6 kha nang rnfit v6n (nh6m 5) bao gom: 

a) No qua han tren 360 ngay; 

b) No co cfiu lai thai han tra no I~n d~u qua han tir 90 ngay tro len thea 
thai han tra no diroc co cfiu lai I~n dau; 

c) No co cfiu lai thai han tra no lk thir hal qua han thea thai han tra no 
diroc co efiu lai Ian thir hai; 

d) No co cfiu lai thai han tra no Ian thir ba tro len, k~ ca chua bi qua han 
hoac da: qua han; 

d) No thuoc mot trong cac tnrong hop sau day chua thu h6i duoc trong 
thai han tren 60 ngay k~ nr ngay co quyet dinh thu h6i: 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 3, 4, 5 va 6 Di~u 126 cua 
Luat Cac t6 chtrc tin dung; 

- Khoan no vi pharn quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Di~u 127 ella 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 Di~u 128 ella Luat 
Cac t6 chirc tin dung; 

e) No phai thu h6i thea ket luan thanh tra cua Ngan hang Nha mroc Vi~t 
Narn nhimg qua thai han thu h6i tren 60 ngay rna chua thu h6i ducc; 

g) No duoc t6 chuc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai phan loai 
lai van nhorn 5 thea quy dinh cua Ngan hang Nha mroc Viet Nam; 

h) No phan lo~i van nhom 5 thea yeu cau ella Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam; 

i) No phan loai van nh6rn 5 thea thong tin do Trung tam Thong tin tin 
dung Quoc gia cung cfip; 

k) No co c~u lai thai han tra no (di~u chinh ky han tra no, gia han no) va 
gifr nguyen nh6m no Ian dau da qua han tir 91 ngay tro len thea thai han tra no 
da duoc co c~u lai; 

1) No co c~u lai thai han tra no (di~u chinh ky han tra no, gia han no) va 
gitr nguyen nh6m no Ian thir hai qua han tra no thea thai han tra no da diroc co 
du Jai Ian thir hai; 

rn) No co c~u lai thai han tra no (dieu chinh ky han tra no, gia han no) va 
gifr nguyen nhom no Ian th~ ba tro len con trong han hoac da qua han thea 
thai han tra no da ducc co cau lai; 

n) Trai phieu doanh nghiep da: qua han thanh toan g6e, lai tren 180 ngay. 
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Di~u 4. NQ' x~u xac dinh theo phirong phap dinh tinh 
Viec xac dinh no x~u thea phirong phap dinh tinh din cir vao danh gia 

kha nang tra no cua khach hang tren co sa k~t qua h~ thong x~p hang tin dung 
nQi bQ, chinh sach du phong rui ro: 

1. No diroi tieu chuan (nhom 3) bao gom: 

a) Cac khoan no duoc t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai 
danh gia la khong co kha nang thu h6i no g6c va lai khi dSn han, Cac khoan 
no nay duoc t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang ruroc ngoai danh gia la co 
kha nang t6n that; 

b) No thuoc mot trong cac tnrong hop sau day chua thu h6i diroc trong 
thai han duoi 30 ngay k8 tir ngay co quyet dinh thu h6i: 

- Khoan no vi pharn quy dinh tai cac khoan 1, 3, 4, 5 va 6 Di~u 126 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Di€u 127 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 Di6u 128 cua Luat 
Cac t6 chirc tin dung; 

c) No trong thai han thu h6i thea k~t luan thanh tra cua Ngan hang Nha 
mroc Viet Narn; 

d) No phan loai vao nh6rn 3 theo yeu c~u ella Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam; 

d) No phan loai vao nh6m 3 thea thong tin do Trung tam Thong tin tin 
dung Quoc gia cung cap; 

2. No nghi ngo (nhom 4) bao g6m: 

a) Cac khoan no diroc t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai 
danh gia la co kha nang t6n that eao; 

b) No thuoc mot trong cac tnrong hop sau day chua thu hoi diroc trong 
thai han til' 30 ngay d~n 60 ngay k~ nr ngay co quyet dinh thu h6i: 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 3, 4, 5 va 6 Di6u 126 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 DiSu 127 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 Di€u 128 cua Luat 
Cac t6 chirc tin dung; 

c) No phai thu h6i thea kSt luan thanh tra cua Ngan hang Nha mroc Vi~t 
Narn nhung qua thai han thu h6i thea kSt luftn thanh tra dSn 60 ngay rna vftn 
chua thu h6i diroc; 

d) No phan loai vao nhom 4 thea yeu d.u cua Ngan hang Nha nucc Viet 
Narn; 
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d) No phan loai vao nhom 4 thee thong tin do Trung tam Thong tin tin 
dung QU6c gia cung cap; 

3. No co kha nang mfit v6n (nhom 5) bao gom: 
a) Cac khoan no duoc t6 chile tin dung, chi nhanh ngan hang mroc ngoai 

danh gia la khong con kha nang thu h6i, m~t von; 

b) No thuoc mQt trong cac tnrong hop sau day chua thu h6i duoc trong 
thai han tren 60 ngay k~ tir ngay co quyet dinh thu hoi: 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 3, 4, 5 va 6 Di~u 126 cua 
Luat Cac t6 chile tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Di~u 127 cua 
Luat Cac t6 chirc tin dung; 

- Khoan no vi pham quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 5 Di~u 128 cua Luat 
Cac t6 chile tin dung; 

c) No phai thu h6i thee ket luan thanh tra cua Ngan hang Nha mroc Viet 
Nam nhirng qua thai han thu h6i tren 60 ngay rna chua thu h6i duoc; 

d) No pharr loai vao nhom 5 thea yeu d.u cua Ngan hang Nha mroc Vi~t Nam; 

d) No pharr loai vao nh6m 5 thee thong tin do Trung tam Thong tin tin 
dung Quoc gia eung eftp. 

Di~u 5. Xac dinh nQ' xfiu trong trmrng hQ'p khach hang co tir hai 
khoan nQ' tr& len 

Khach hang e6 ill hai khoan no tro len hinh thanh truce ngay 15 thang 8 
nam 2017 tai mot hoac nhieu t6 chirc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc 
ngoai rna co mot khoan no b~t ky dircc xac dinh la no x~u theo quy dinh tai 
£)i~u 3, Di@u 4 cua Phu luc nay thi toan b<) cac khoan no con lai cling ducc 
xac dinh la no xftu. 



Hiz N9i, ngay 15 thang 8 nam 2017 

BOTIJPHAP 
TONGCQCnnHANHANDANSI/ 

S6: 30221 TCTIIADS - NVl 
v Iv hu~g d~ m~t.s6 n~.i dUlly li~n quan 

den men khat Nghl quyet so 
42/2017/QH14 

a)NGHOAxAHQI CHiJ NGHiA ~ NAM 
DQc lip - TV do - H,uh ph(lC 

Kinh giri: Cue truong C\lC Thi hanh an dan s\!' tinh, 
thanh phB tnrc thuQc trung irong 

Ngay 2116/2017, tai Icy hop tlnr 3 Qu3c h9i kh6a 14 dii thfmg qua Nghi 
quy8t sa 421Z017/QH14 v~ th1 diSm xu Ij no xau cua cac t6 chirc tin dung (goi 
t~t Ia Nghi quy~t s3 42/2017/QH14) va Chi thi s3 32/CT-TTg ngay 19/7/2017 
cua Thu nrong triSn khai Nghi quySt s8 42/20171QH14. D8 th6ng nhdt nguyen 
t~c ap dung cac quy dinh cua Nghi quyBt s8 42/2017/QH14, tren co sa trao dBi y 
kiSn v6i Vu 11 - Vi~n ki~m sat nhan dan t8i cao, V1,l Phap cb6 - Ngan hang Nh3. 
ruroc Vi~t Nam va Vu Chinh sach Thu8 - BQ Tai chinh, Tang cue Thi hanh an 
dan su (THADS) huong dfut thuc hi~n mQt s6 vfuJ d~ v~ vi~c xU 19' nq xAu va xu 
1)' Uti san cua khoan no x~u cua t6 chuc tin dung, chi nhanh ngan hang mroc 
ngoai, t6 clnrc rna Nha mroc sa hiiu 100% v8n di~u l~ do Chinh phil thanh l~p dS 
xu 1y no x~u cua t6 chirc tin dung (sau day goi Iii t6 chuc tin dung) nhu sau: 

1. Nguyen tic ap dyn.g 

Nghi quyBt s8 42/2017/QH14 c6 hi~u hrc thi hanh tU ngay 15/8/20] 7 va 
duoc thuc hien trong thai han 05 nam k8 til ngay c6 hi~u hrc. Do do, tit ngay 
15/8/2017 dSn khi Nghi quySt nay hBt hi~u hrc, co quan THADS ap dung quy 
dinh cua Nghi quyBt s5 42/2017/QH14 d8 thirc hi~n vi~c xu ly no x~u va xit ly 
tai san bao dam cho khoan ng x§u cua t6 clnrc tin d\1I1g. 

D6i voi nhirng viec thi hanh an lien quan den xU ly no x~u va xu ly Uti san 
bao dam cho khoan no x~u cua t6 chirc tin dung d§ duoc co quan THADS td 
chirc thi hanh xong mQt phfut ho~c chua thi hanh xong truce ngay 15/8/2017 
nhimg da: thuc hi~n cac thu tuc v~ thi hanh an theo dUDg quy dinh cua Lu?t Thi 
hanh an dan S\I va cac van ban hirong ddn thi harm thi trinh nr, ~u tuc va ket qua 
thi hanh an duoc cong nh~. Cac thu tuc thi hanh an tiSp theo rna Nghi quyet s6 
42/2017/QH14 diSu chinh thi duoc thuc hi~n theo Nghi quyet nay. 

2. Htr<mg din mqt sa guy (flnb ella Nghj quy~t sa 42/2017/QH14 lien 
quan d~n eong tac thi hanh an dan s\f 

2.1 VS nguyen tic xac dinh cac khoan no xAu (fJiSu 4) 
Tai E>i~u 4 Nghi quyBt s8 42/2017/QH14 da xac dinh khoan no x§u gam: 

Khoan no duoc hinh thanh va xac dinh la no x§.u tnroc ngay 15/812017; khoan 
no duoc hinh thanh truce ngay 15/8/2017 va duoc xac dinh la no xAu trong thoi 
gian Nghi quyet c6 hi~u luc. 



Do'do; 18 chirc tin dung cO trtiqb ~em xac d~ b~g van ban vB khoan '< 

ng rai cac ban an, quy~t diM cua T oa an fa khoan no xau de co quan THADS C? 
co s6 ap dung cac quy dinh cua Ngh] quy8t sA 42/20171QH14 trong qua trinh t6 
chirc thi hanh an. 

2.2 v~ quySn thu gift tai san bao dam (DiBu 7) 
'\ "" . .. ~ 

Theo quy dinh tai Dieu 7 cua Nghi quyet s6 42/2017 IQH14, to chirc tin 
dung khong duoc quyBn thu gift tai san bao dam d6i voi MUng tid san bao darn 
cua khoan no x~u dang bi ke bien ho~e ap dung bien phap bao dam thi hanh an 
theo quy dinh cua phap lu~t. Do d6, trong trirong hop co quan THADS dang ke 
bien tai san ~ao <taw (lfB ea vi~e ke bien thee quy dlnh tai f)i~u 90 Luat Thi hanh 
an dan sir) lio?c ap d\mg bi~ phap 'oao t dam thi tt, chirc tfn d\IDg cling khong 
duoc quYAn:th~~giti,ta~aniba6da1n. ;' : f: : . 

£)3i v&itu£g'~gfdu1mg~§\l'~6 tfioathu~ v~ vf~c Iv t~' chirc thi hanh an 
thi CO' quart thFhaIlh a:n d4n s~ cm etrtea~. qdy diDh1phap h.r~t \f~ thi h~ an dan 
S\I da th\Icthi~t1 (vi·d\l: oAe dy-ong's\1+.thoa tht$l val tihauv~'viec yS\! cdu CO' 

quan, thiJ1~ ~,diJrh chi mQt phfuI ~o~~~olf b2 q\fl~nJ lqj ie~ dlJQ'c huang theo, 
bjm ~P, ~uJ:~t dl,nh tN co qU!? tW q~.IP ~ ~~ aR dWl~<diem c khoan 1 Diau 
50 Lu~t,;rhi 9 .. anh,an d~ S\I (fB d~h ~lii ~~c thi hanh anneq~thofl thu~n.do khong 
lam ,anh hU?ng den quyel1 va Igif~h ~Qp Rhap cua ngirci thir'ba). 

2:3 V~ vi~c Ice bien tal san'tbao~mB'cua be'n phai thi hanh an (DiBu 11) 
Tu ngay 15/8/2017, co quan THADS chi ke bien tai san bao dam cua 

khoan nc xAu' theo quy djnh tai ~iAu 90 Lu~t Thi hanh an dan S\I khi thuQc mQt 
trong cac tnrong hQP sau: (i) da*lUri hanh ban an, quySt dinh cua Toa an v8 c~p 
dueng, b6i~~htfpng thi~t hai vS tinlh!P~g, sue kh6e; {ii): co S\I ,dang y lee bien 
b~g v~ q~ ~»a t~ chlfc tilltp\Ul$' •. a • "[ , .' 

, ,$ .....~ . < ~~' " ~. 

E>oily6~trugng.hQP 00' quan ]HADS da thuc hi~n.vi~~ ke~bie,ll theo quy 
d~ t~.f)~~U ~O'I~~t Jfi h~>.' d~,s\];\tru~c).ng~y ~?/8/201.1 th!iyiXtti8p tuc t6 
chue thi.hanh Jill tli~o quy ~,nh cua pliap~lu~t ve till hanh an dan S\I. " ~ "',' ~"- ,_- .~ 

2.4 V~ thu t\t au tien thanh tOM khi xu ly tAi san,ba<i dam (Di@u 12) 
Til ngay 15/812017, khi th\1c hi~n viec thanh toan khoan tiAn thu duoc nr 

xu 1y tai san bao dam cua khoan no xAu, co quan THADS tru tien thanh toan cho 
nghia vu no dtroc bao dam cho t6 chirc tin dung sau khi trir chi phi cuong chS 
theo quy dinh ella phap l~t v6 thi hanh an dan S\!. £)5i voi cac nghia vu khac cua 
nguoi phai thi hanh an chi dugc thirc hi~n thanh toan trong tnrong hop khoan 
ti~n thu duge tir vi~e xu ly tai san bao dam Urn hon nghla vu ducc bao dam va 
chi phi cuong ch8. 

Rieng d6i voi khoan an phi, co quan thi hanh an dan su tao di6u kien dS 
cac ben duong S\I va nheng nguoi co quyen loi, nghia V\1 lien quan duoc thea 
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thusn nham dMn bao khoan thu nOp ngan sach Nha mroe va k8t tbuc dUQC he so 
thi hanh an chu deng d8i v6i khoan an phi. 

3. TA chu-c th'1c hi~n 
Yeu cdu Cue wang Cue Thi hanh an dan sv cac tinh, thanh ph6 true 

thuQc Trung uong trien khai cac nQi dung duqc huang din t~ Cong 'van nay dan 
cac ChAp hanh vien, can bQ cong clnrc trong don vi va cac Chi C\lC Thi hanh an 
dan sg thuQc dia ban, boo dam trien khai th\IC hi~n thBng nh~t tren pham vi toan 
quBe. Qua trinh thuc hi~n nau phat sinh vuong mic cAn kip thai boo cao Tang 
C\lC Thi hanh an dful sv d8 c6 bi~n phap giro quy~t./.Mfl/ . 

3 

NdinhQ.n: 
- NhU'tren; 
- B~ tnrong (d8 hie); 
- Thu tru&n§ TrAIl TiSn Dang (ciS b/e); 
• Cac Ph6 Tong cue wang (dB tIh); 
- VI) 11, Vi~n KSNDTC (d8 p/h); 
- VI) Phap ch& NHNNVN (cia p/h); 
- Luu: VT, TeTHADS, HS (5b). 

Hoang 'Sy Thanh 
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GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC 

KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

1. Câu hỏi: Hiện nay chưa có qui định việc phân định thẩm quyền giữa  

Chấp hành viên sơ cấp và Chấp hành viên trung cấp công tác tại Cục thi hành án 

dân sự được ký ban hành các công văn, quyết định về thi hành án như thế nào là 

đúng thẩm quyền? 

Giải đáp: 

Theo qui định tại Điều 20 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 

2014 (sau đây gọi là Luật THADS 2014) chỉ qui định nhiệm vụ, quyền hạn của 

Chấp hành viên nói chung mà không qui định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các 

ngạch Chấp hành viên khác nhau. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 6 Thông tư 

10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ qui định “ Chấp hành viên sơ 

cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự, có trách nhiệm trực 

tiếp tổ chức thi hành án đối với vụ việc đơn giản, lượng tiền, tài sản phải thi 

hành án có giá trị nhỏ thuộc thẩm quyền thi hành án của Cục thi hành án dân 

sự..”  

Ở đây cần hiểu qui định về “ vụ việc đơn giản, lượng tiền, tài sản phải thi 

hành án có giá trị nhỏ” trong Thông tư nói trên chỉ có ý nghĩa tương đối, tùy vào 

điều kiện kinh tế xã hội từng địa phương khác nhau. Vì vậy rất khó xác định rõ 

thế nào là vụ việc đơn giản, lượng tiền, tài sản phải thi hành án có giá trị nhỏ. 

Do đó chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể thì việc xác định, việc phân công cho 

các ngạch Chấp hành viên được thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào tùy 

thuộc và sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự. Vấn đề mà 

Viện kiểm sát quan tâm là khi được phân công, Chấp hành viên có thực hiện các 

hoạt động thi hành án dân sự, hành chính đúng qui định của pháp luật hay 

không. 

2. Câu hỏi: Tại điểm h khoản 2 Điều 35 Luật THADS 2014 qui định 

trường hợp Cơ quan THADS cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành bản án, quyết định  

thuộc thẩm quyền thi hành của Cơ quan THADS cấp huyện mà “ thấy cần thiết lấy 

lên để thi hành” . Tuy nhiên cho đến nay chưa có hướng dẫn như thế nào là trường 

hợp “thấy cần thiết lấy lên để thi hành”, có thể dẫn tới tình trạng tùy tiện trong việc 

thực hiện qui định này. 

Giải đáp: 

Thẩm quyền thi hành án dân sự được qui định tại Điều 35 Luật THADS 

2014, trong đó qui định trường hợp Cơ quan THADS cấp tỉnh có thẩm quyền thi 

hành bản án, quyết định  thuộc thẩm quyền thi hành của Cơ quan THADS cấp 
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huyện mà “ thấy cần thiết lấy lên để thi hành” .  Việc Cơ quan thi hành án dân sự 

cấp tỉnh lấy những việc thi hành án thuộc thẩm quyền thi hành án của  Chi cục 

lên để thi hành là thẩm quyền của Cơ quan thi hành án cấp trên. Trong thực tiễn, 

việc “lấy lên” thường xuất phát vì các lý do như: Việc thi hành án ở Chi cục gặp 

khó khăn, phức tạp do có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, ở nhiều địa bàn 

cấp huyện khác nhau, cần có sự phối hợp, tháo gỡ từ cấp cao hơn, nên bản chất 

chỉ là thay đổi Cơ quan và Chấp hành viên tổ chức thi hành việc thi hành án đó. 

Đối với trường hợp Cục thi hành án dân sự lấy hồ sơ việc thi hành án lên 

để thi hành thì Viện kiểm sát cần kiểm sát để bảo đảm việc thực hiện chế độ báo 

cáo, thống kê đối với các việc thi hành án được rút lên được thực hiện dung qui 

định. 

 3. Câu hỏi: Trường hợp đương sự cung cấp bản sao bản án, quyết định của 

Tòa án cho Cơ quan thi hành án dân sự thì bản án này có được sử dụng làm cơ sở 

để ra quyết định thi hành án hay không ?. 

Giải đáp: 

Về nguyên tắc, những bản án, quyết định được đưa ra thi hành là những 

bản án, quyết định được qui định tại Điều 2 Luật THADS 2014; trong đó qui 

định những trường hợp bản án, quyết định của Tòa án chỉ đưa ra thi hành khi đã 

có hiệu lực pháp luật và trường hợp một số bản án, quyết định được thi hành 

ngay mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Khi ra quyết định thi hành án, 

Luật THADS 2014 qui định các trường hợp   ra quyết định thi hành án khi có 

yêu cầu và trường hợp Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án 

(Điều 36 Luật THADs 2014). Ngoài ra, Điều 27 Luật THADS 2014 qui định: 

Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại đã ra bản án, 

quyết định phải cấp cho đương sự bản án, quyết định có ghi “để thi hành”. 

Như vậy, khi đương sự cung cấp bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành 

án dân sự để tổ chức thi hành án thì những bản án, quyết định đó phải do Tòa án, 

Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại  cấp cho đương sự và 

có ghi “để thi hành” theo qui định tại Điều 27 Luật THADS. Đối với những bản 

sao bản án không do Tòa án cấp và đóng đấu “để thi hành” thì không có căn cứ 

để Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án.  

4. Câu hỏi: Trong trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật, người được 

thi hành án làm đơn yêu cầu thi hành án, nhưng đơn yêu cầu được làm trong thời 

gian chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án thì việc ra 

quyết định thi hành án thực hiện như thế nào? 

Giải đáp: 
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Trong trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, 

nhưng quyết định của bản án tuyên ấn định thời gian cụ thể phát sinh nghĩa vụ 

thi hành án (ví dụ: thời hạn 03 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật mà 

không tự nguyện thi hành thì đương sự có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án); 

trường hợp này thì phải hết thời hạn 03 tháng theo quyết định của bản án thì 

đương sự mới có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án. Nếu đương sự làm đơn sau 

khi bản án có hiệu lực pháp luật nhưng chưa đến thời điểm phát sinh nghĩa vụ 

thì Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án theo qui định tại 

khoản 5, Điều 31 Luật THADS. 

Nếu Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong thời hạn 

chưa phát sinh nghĩa vụ thi hành án theo quyết định của bản án thì Viện kiểm sát 

phải kháng nghị yêu cầu hủy bỏ quyết định thi hành án theo qui định tại điểm e 

khoản 2, Điều 12 và Điều 160 luật THADS; trường hợp không còn thời hiệu để 

kháng nghị theo Điều 160 luật THADS thì áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 12 

Luật THADS để kiến nghị khắc phục. 

5. Câu hỏi: Bản án hình sự tuyên truy thu tiền của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan để trả cho người bị hại. Trường hợp này thì Cơ quan THADS 

ra quyết định thi hành án chủ động hay theo đơn yêu cầu? 

Giải đáp: 

Trường hợp Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành 

án phải căn cứ vào khoản 2 Điều 36 Luật THADS; theo đó, Cơ quan THADS 

chủ động ra quyết định thi hành án đối với bản án hoặc phần bản án, quyết định 

sau:  Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án 

(1); tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản 

thu khác cho nhà nước (2) thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện 

sung quỹ nhà nước (3); trả lại tiền, tài sản cho đương sự (4); quyết định áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời (5) và quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (6). 

Trong các trường hợp nêu trên, các trường hợp (1), (2) và (3) là các khoản nghĩa 

vụ thi hành án để thu nộp cho ngân sách nhà nước hoặc để tiêu hủy vật chứng, 

tài sản; trường hợp thứ tư- (trả lại tiền, tài sản cho đương sự)- được hiểu là 

trường hợp Tòa án trả lại cho đương sự những khoản tiền, tài sản mà trước đây 

các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ của đương sự.  

Trong trường hợp bản án của Tòa án tuyên truy thu tiền của người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để trả cho người bị hại thực chất là tuyên các 

đương sự trả lại cho nhau những khoản tiền và tài sản; do vậy trường hợp này 

không thuộc các trường hợp Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành 

án qui định tại khoản 2 Điều 36 Luật THADS 2014; do vậy Cơ quan THADS 

chỉ ra quyết định thi hành án khi đương sự có yêu cầu. 
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6. Câu hỏi: Trong trường hợp Cơ quan THADS đã xác minh điều kiện thi 

hành án theo qui định tại khoản 1 và 2 Điều 44 Luật THADS và đã ra quyết định 

về việc chưa có điều kiện thi hành án. Vậy, trong thời gian sau khi đã ra quyết 

định về việc chưa có điều kiện thi hành án thì Cơ quan THADS có trách nhiệm 

phải tiếp tục xác minh hay chỉ tiến hành xác minh lại khi có thông tin về điều 

kiện thi hành án của người phải thi hành án ?  

Giải đáp: 

Trong trường hợp nêu trên, theo qui định tại khoản 1, khoản 2 Điều 44; 

khoản 1, 2 Điều 44a Luật THADS 2014 và các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 9 Nghị 

định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, đối với trường hợp sau hai lần xác 

minh mà người phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án Thủ trưởng 

Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án 

và chuyển sang sổ theo dõi riêng. Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi 

hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho UBND cấp xã nơi xác 

minh để niêm yết. Chỉ khi có thông tin về điều kiện thi hành án của người phải 

thi hành án (nhận được văn bản của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân 

khác cung cấp thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành 

án) thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông tin về điều 

kiện thi hành án nêu trên, Chấp hành viên tiến hành xác minh lại. Nếu kết quả 

xác minh người phải thi hành án có điều kiện thi hành án trở lại thì Cơ quan thi 

hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án và tổ chức việc thi hành án trở 

lại. 

7. Câu hỏi: Theo qui định tại  khoản 1 Điều 44 Luật THADS 2014, khi 

tiến hành xác minh điều kiện thi hành án, người phải thi hành án phải kê khai 

trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án 

đối với Cơ quan THADS và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. 

Như vậy, kết quả xác minh có bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của người phải 

thi hành án hay không ? 

Giải đáp: 

Theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 7a; đoạn 2 khoản 1 Điều 44 Luật 

THADS 2014; khoản 1, Điều 9 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 thì 

người phải thi hành án phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài 

sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với Cơ quan THADS và phải chịu trách 

nhiệm về việc kê khai của mình. Nếu trường hợp người phải thi hành án không 

kê khai hoặc phát hiện việc kê khai không trung thực thì tùy mức độ vi phạm, 

Chấp hành viên có thể xử phạt hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm 

hành chính theo qui định của pháp luật. 
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Mặt khác, theo qui đinh tại điểm e khoản 4 Điều 44 Luật THADS, khi xác 

minh điều kiện thi hành án, Chấp hành viên có trách nhiệm lập biên bản thể hiện 

đầy đủ kết quả xác minh, có xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã hoặc cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nơi tiến hành xác minh. Như vậy, biên bản xác minh điều 

kiện thi hành án của Chấp hành viên không bắt buộc phải có chữ ký xác nhận 

của người phải thi hành án. 

8. Câu hỏi: Đối với trường hợp xác minh tài sản là đất đai, Chấp hành 

viên phải xác minh tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Nếu quá hạn 3 

ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu mà Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất không trả lời thì xử lý thế nào? 

Giải đáp: 

Theo qui định tại điểm b khoản 4, điểm b khoản 6 Điều 44 Luật THADS 

2014 thì khi xác minh điều kiện thi hành án đối với tài sản phải đăng ký quyền 

sở hữu, sử dụng hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm, Chấp hành viên có trách 

nhiệm xác minh tại cơ quan có chức năng đăng ký tài sản, giao dịch đó…Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm…có 

trách nhiệm cung cấp thông tin…ký vào biên bản trong trường hợp Chấp hành 

viên xác minh trực tiếp hoặc trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên. Trong trường 

hợp nêu trên, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là Cơ quan có liên quan 

đến việc thi hành án dân sự, là đối tượng kiểm sát của Viện kiểm sát trong công 

tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. 

Trường hợp Chấp hành viên có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin nhưng 

đã quá hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp 

hành viên mà Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không có văn bản trả lời; 

khi phát hiện được vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm, hậu quả xảy 

ra, Viện kiểm sát có quyền ra văn bản kiến nghị Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình (theo qui định 

tại khoản 7 Điều 28 Luật Tổ chức VKSND 2014); hoặc kiến nghị với UBND 

cùng cấp chỉ đạo cơ quan chức năng (trong trường hợp này là Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng đất) phối hợp với Cơ quan THADS và thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm của mình (theo qui định tại Điều 3 Nghị định 62/2015/NĐ- CP ngày 

18/7/2015.   

9. Câu hỏi : Trong trường hợp hiện nay, Cơ quan THADS tiến hành xác 

minh điều kiện thi hành án nhưng chưa xác định được địa chỉ của người phải thi 

hành án thì áp dụng Điều 44a hay Điều 48 Luật THADS để ra quyết định xử lý? 

Giải đáp: 
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Theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật THADS qui định hoãn thi hành án dân 

sự trong trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án; và 

tại điểm c khoản 1 Điều 44a Luật THADS cũng có qui định về việc Cơ quan 

THADS ra quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành án đối với 

trường hợp chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án. Để khắc 

phục qui định “chồng chéo” này, tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ- 

CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ có qui định: “ Trường hợp chưa xác định 

được địa chỉ và tài sản của người phải thi hành án hoặc chưa xác định được địa 

chỉ của người phải thi hành án mà theo bản án, quyết định họ phải tự mình thực 

hiện nghĩa vụ thì Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc 

chưa có điều kiện thi hành án. Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án 

phải ghi rõ việc thi hành án bị hoãn theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật 

THADS”. Như vậy trong trường hợp nêu trên, Cơ quan THADS chỉ ban hành 

quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án; trong quyết định nêu rõ căn cứ 

để ra quyết định là do chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án, 

đồng thời ghi rõ việc thi hành án này bị hoãn theo qui định tại điểm b khoản 1 

Điều 48 Luật THADS 2014. 

 10. Câu hỏi : Trong một số trường hợp, pháp luật thi hành án dân sự 

không qui định thời gian hoãn thi hành án tối thiểu hoặc tối đa là bao nhiêu 

ngày. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Cơ quan THADS chỉ được hoãn thi hành 

án trong một thời gian nhất định hay không? 

Giải đáp: Theo qui định tại Điều 48 Luật THADS 2014, Thủ trưởng Cơ 

quan THADS có thẩm quyền quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp 

tại khoản 1 điều này và ra quyết định hoãn thi hành án sau khi nhận được yêu 

cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc 

thẩm và tái thẩm. Điều luật không qui định cụ thể thời gian hoãn đối với các 

trường hợp qui định tại khoản 1 Điều 48; do vậy VKS không có quyền yêu cầu 

Cơ quan THADS trong trường hợp hoãn thi hành án theo các trường hợp tại 

khoản 1 Điều 48 chỉ được hoãn thi hành án trong một thời gian nhất định. Tuy 

nhiên khi có cơ sở xác định căn cứ hoãn thi hành án không còn nữa thì Chấp 

hành viên có trách nhiệm hoặc theo đề nghị của VKS, phải ra quyết định tiếp tục 

thi hành án theo qui định khoản 4 Điều 48 Luật THADS 2014. 

 11. Câu hỏi: Thời hạn hoãn theo yêu cầu của người có thẩm quyền 

kháng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm được 

tính từ khi nào? Từ ngày ra văn bản yêu cầu hay là từ ngày Cơ quan THADS ra 

quyết định hoãn? 

Giải đáp: 
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Theo qui định tại khoản 2 Điều 48 Luật THADS 2014, thời hạn hoãn thi 

hành án dân sự theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết 

định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án. Đồng 

thời, người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem 

xét kháng nghị; điều đó có nghĩa là Cơ quan THADS chỉ được hoãn thi hành án 

một lần theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định. 

Qui định nêu trên nhằm tăng cường trách nhiệm của người có thẩm quyền kháng 

nghị đã yêu cầu hoãn thi hành án thì phải có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ để 

xem xét, quyết định việc có hay không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối 

với bản án, quyết định của Tòa án. 

 12. Câu hỏi: Trường hợp chỉ có một bên đương sự đến Cơ quan THADS 

để đề nghị hoãn thi hành án nhưng có cung cấp văn bản của bên đương sự vắng 

mặt chấp thuận đồng ý hoãn, có xác nhận của chính quyền địa phương thì Cơ 

quan THADS có được ra quyết định hoãn hay không? 

Giải đáp:  

- Theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật THADS 2014, trường 

hợp đương sự đồng ý hoãn (có mặt của hai bên đương sự) thì Chấp hành viên 

phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; Chấp hành 

viên ký xác nhận việc thỏa thuận đó và ra quyết định hoãn theo qui định;  

- Nếu trong trường hợp thỏa thuận mà chỉ có một bên có mặt còn bên 

vắng mặt có giấy xác nhận đồng ý cho hoãn thi hành án được UBND chứng thực 

(tại văn bản phải ghi rõ thời gian hoãn, phần lãi chậm thi hành án) thì Chấp hành 

viên ký xác nhận việc thỏa thuận đó và được phép áp dụng để ra quyết định 

hoãn theo qui định. 

 13. Câu hỏi: Trường hợp hoãn thi hành án dân sự theo qui định tại điểm 

đ khoản 1 Điều 48 Luật THADS nhưng sau khi hết thời hạn qui định cho Tòa án 

trả lời kiến nghị của Cơ quan THADS xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án 

theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm hoặc hết thời hạn để Tòa án giải thích 

bản án, quyết định theo yêu cầu của đương sự hoặc của Cơ quan THADS mà 

Tòa án chưa có văn bản trả lời thì Cơ quan THADS có ra quyết định tiếp tục thi 

hành án hay không? 

Giải đáp:  

Theo qui định tại điểm đ khoản 1 Điều 48 Luật THADS 2014, Thủ trưởng 

Cơ quan THADS ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp việc thi hành 

án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và 

trả lời kiến nghị của Cơ quan THADS theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 

170 và khoản 2 Điều 179 Luật THADS 2014. Trong trường hợp này, pháp luật 
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không qui định cụ thể thời gian hoãn nhưng thời gian hoãn tối đa không quá thời 

hạn mà cơ quan có trách nhiệm phải giải thích bản án, quyết định (khoản 2 Điều 

179 qui định thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu) hoặc 

thời hạn xem xét và trả lời kiến nghị của Cơ quan THADS về việc xem xét theo 

thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án 

(điểm b khoản 2 Điều 170 qui định thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nhận 

được kiến nghị); vì vậy nếu hết thời hạn nêu trên mà chưa nhận được trả lời của 

Tòa án thì Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm tiếp tục ra quyết định thi 

hành án. Khi phát hiện vi phạm của Tòa án trong việc để quá hạn trả lời kiến 

nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hoặc quá hạn giải thích bản án, quyết định thì 

VKS có trách nhiệm tập hợp vi phạm, kiến nghị với Tòa án ngang cấp hoặc cấp 

dưới hoặc báo cáo lên VKS cấp trên để kiến nghị Tòa án cấp trên thực hiện đúng 

qui định của pháp luật. 

14. Câu hỏi: Trường hợp một bị đơn bị nhiều nguyên đơn khởi kiện, Tòa 

thụ lý thành nhiều vụ án khác nhau; trong đó có một số nguyên đơn có yêu cầu 

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và Tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời để đảm bảo việc thi hành án cho các nguyên đơn đó. Trong trường hợp 

này sau khi bản án của Tòa án có hiệu lực thi hành thì các nguyên đơn đã có yêu 

cầu và được áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có được áp dụng khoản 3 

Điều 47 Luật THADS để ưu tiên thanh toán so với các nguyên đơn khác không 

có yêu cầu hay không? 

Giải đáp: 

- Theo Điều 99 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) 

thì đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền yêu cầu Tòa 

án áp dụng một hoặc nhiều các biện pháp khẩn cấp tạm thời qui định tại Điều 

102 Bộ luật TTDS. Theo qui định tại Điều 120 Bộ luật TTDS thì người yêu cầu 

Tòa án áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời qui định tại các 

khoản 6 (kê biên tài sản đang tranh chấp), 7 (cấm chuyển dịch quyền về tài sản 

đối với tài sản đang tranh chấp), 8 (cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh 

chấp), 10 (phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà 

nước; phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ) và 11 (phong tỏa tài sản của người có 

nghĩa vụ) Điều 102 của Bộ luật TTDS thì phải gửi một khoản tiền, kim khí quí, 

đá quí hoặc giấy tờ có giá do Tòa án ấn định nhưng phải tương đương với nghĩa 

vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện để bảo vệ lợi ích của người bị áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và ngăn ngừa sự lạm dụng quyền yêu cầu áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có quyền yêu cầu. Khoản tiền, 

kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá phải được gửi vào tài khoản phong tỏa tại 

ngân hàng nơi có trụ sở của Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời trong thời hạn do Tòa án ấn định. Theo qui định tại các Điều 121 và 122 Bộ 
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luật TTDS, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được thay đổi, bổ 

sung hoặc hủy bỏ. Trong trường hợp hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, Tòa 

án phải xem xét, quyết định để người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 

thời nhận lại khoản tiền, kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá bảo đảm; trừ 

trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây 

thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ 

ba thì khoản tiền này được dùng để bảo đảm bồi thường. 

Như vậy, trong trường hợp đương sự yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời thì có trường hợp phải nộp một khoản tiền, kim khí quí, đá 

quí hoặc giấy tờ có giá nhưng cũng có trường hợp không phải nộp các khoản 

này; việc phải nộp khoản tiền như trên nhằm bảo đảm quyền lợi cho người bị áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong trường hợp chỉ có một hoặc một số 

đương sự trong cùng một bản án hoặc trong nhiều bản án có hiệu lực thi hành có 

yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (và có nộp khoản tiền bảo 

đảm) thì về nguyên tắc, khi thanh toán tiền thi hành án cho những người được 

thi hành án, vẫn phải áp dụng khoản 2 Điều 47 và hướng dẫn tại Điều 49 Nghị 

định số 62/2015/NĐ- CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ để thanh toán. Đương 

sự có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (và có nộp một khoản tiền 

bảo đảm) không có quyền ưu tiên thanh toán hơn so với đương sự không có yêu 

cầu hoặc có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp bảo đảm nhưng không thuộc diện 

phải nộp tiền bảo đảm, trừ trường hợp qui định tại khoản 2 Điều 47 Luật 

THADS và Điều 49 Nghị định 62/2015/NĐ- CP. Qui định tại khoản 3 Điều 47 

Luật THADS chỉ áp dụng để thanh toán đối với các khoản tiền, tài sản nói chung 

mà tiền và tài sản đó đã được dùng để bảo đảm hợp pháp (cầm cố, thế chấp…) 

cho một quan hệ pháp luật dân sự, kinh tế giữa các đương sự. Nói cách khác, tài 

sản 

15. Câu hỏi: Trường hợp Tòa án ra quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án 

vào thời điểm luật 2008 đang có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm quyết 

định xét giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì Luật 

THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã có hiệu lực thi hành. Vậy Cơ quan thi 

hành án dân sự có ra quyết định đình chỉ hay không và nếu có thì căn cứ Luật 

THADS năm nào để ra quyết định đình chỉ? 

Giải đáp: 

Tại Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 

năm 2014 (Luật số 64/2014/QH13) có qui định: “Đối với các việc thi hành án đã 

được thi hành xong trước thời điểm luật này có hiệu lực mà sau khi Luật này có 

hiệu lực ddwowngswj còn khiếu nại thì áp dungjqui định của Luật thi hành án 

dân sự số 26/2008/QH12 để giải quyết. Đối với các việc thi hành án đến thời 

điểm Luật này có hiệu lực mà chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì 
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áp dụng các qui định của Luật này để thi hành án. Các quyết định, hành vi của 

Cơ quan THADS, Chấp hành viên đã được thực hiện theo qui định của Luật 

THADS số 26/2008/QH12 có giá trị thi hành”. Do vậy, vì Điều 50 Luật THADS 

số 64/2014/QH13 đã bỏ trường hợp đình chỉ thi hành án vì có quyết định giảm 

nghĩa vụ thi hành án theo qui định tại điểm e khoản 1 Điều 50 Luật THADS số 

26/2008/QH12; vì thế: 

- Trường hợp quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án có hiệu lực thi hành ở 

thời điểm Luật số 26/2008/QH 12 đang có hiệu lực thì Cơ quan THADS áp 

dụng luật này để ra quyết định đình chỉ nghĩa vụ thi hành án, theo qui định tại 

điểm e khoản 1 Điều 50. 

-  Trường hợp nếu quyết định giảm nghĩa vụ thi hành án có hiệu lực thi 

hành ở thời điêm Luật số 64/2014/QH 13 có hiệu lực thì áp dụng luật này để xử 

lý việc thi hành án; theo đó, Cơ quan THADS không phải ra quyết định đình chỉ 

nghĩa vụ thi hành án theo qui định tại Điều 50 của Luật THADS 2014. 

 

16. Câu hỏi: Vấn đề kê biên, xử lý phần vốn góp của người phải THA 

trong vốn điều lệ của công ty như thế nào? 

Giải đáp: 

Theo khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ 

01/7/2015) thì “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ công ty. 

Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ 

của doanh nghiệp đã được thành lập”.  

Theo khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2015 thì “phần vốn góp” là 

“tổng giá trị tài sản của môt thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty 

TNHH, công ty hợp danh”. Tỷ lệ phần vốn góp là “tỷ lệ giữa phần vốn góp của 

một thành viên và vốn điều lệ của công ty TNHH, công ty hợp danh” . 

  Như vậy, trong trường hợp người phải thi hành án là thành viên công ty, 

Chấp hành viên có quyền áp dụng các biện pháp qui định tại Điều 92 Luật 

THADS để xác định phần vốn góp và tiến hành kê biên phần vốn góp của họ; cụ 

thể như: Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức nơi người phải thi hành án có vốn 

góp cung cấp thông tin về phần vốn góp của người phải thi hành án để kê biên 

phần vốn góp đó. Trong trường hợp cần thiết, Chấp hành viên yêu cầu cơ quan 

có thẩm quyền xác định phần vốn góp của người phải thi hành án, trưng cầu tổ 

chức, cá nhân có chuyên môn xác định phần giá trị vốn góp của người phải thi 

hành án để cưỡng chế thi hành án. Ngoài ra, đương sự có quyền yêu cầu Tòa án 

xác định phần vốn góp của người phải thi hành án.  
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+ Phần vốn góp của người phải thi hành án đã bị kê biên sẽ được xử lý theo 

qui định của pháp luật thi hành án dân sự; cụ thể như:  

- Các đương sự thỏa thuận, xác định giá trị của phần vốn góp và đồng ý để 

người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên thì Chấp hành viên lập biên bản 

về sự thỏa thuận đó. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì xử lý theo 

qui định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 100 Luật THADS 2014.  

- Chấp hành viên sẽ yêu cầu các thành viên còn lại của Doanh nghiệp mua 

lại giá trị phần vốn góp của người phải thi hành án; 

- Tiến hành tổ chức bán đấu giá giá trị phần vốn góp đó. 

17. Câu hỏi: 

- Điều 94 qui định “Khi kê biên tài sản là công trình xây dựng gắn liền với 

đất phải kê biên cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không 

được kê biên theo qui định của pháp luật hoặc việc tách rời tài sản kê biên và 

đất không làm giảm đáng kể giá trị tài sản đó”.  

- Tại khoản 2, Điều 95 qui định “khi kê biên nhà ở phải kê biên cả quyền 

sử dụng đất gắn liền với nhà ở. Trường hợp nhà ở gắn liền với đất thuộc quyền 

sử dụng của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên nhà ở và quyền sử dụng 

đất để THA nếu người có quyền sử dụng đất đồng ý. Trường hợp người có quyền 

sử dụng đất không đồng ý thì chỉ kê biên nhà ở của người phải THA, nếu việc 

tách rời nhà ở và đất không làm giảm đáng kể giá trị căn nhà”.  

Các qui định như trên có thể được hiểu là: Trong trường hợp nếu việc tách 

rời nhà ở và đất làm giảm đáng kể giá trị căn nhà thì không được kê biên. Tuy 

nhiên, Điều 87 Luật THADS 2014 qui định về các tài sản không được kê biên 

lại không có trường hợp nào như trên. Vậy hiểu qui định trên như thế nào?. 

Giải đáp: 

Các trường hợp tài sản không được kê biên được qui định tại Điều 87 

Luật THADS 2014. Nếu tài sản của người phải thi hành án thuộc một trong các 

trường hợp qui định tại điều này thì Chấp hành viên không được kê biên để thi 

hành án. Ngoài qui định tại Điều 87, một số trường hợp tài sản khác cũng không 

được kê biên, trong đó có các trường hợp qui định tại các Điều 94 và 95 Luật 

THADS 2014. 

 Các qui định tại Điều 94 và 95 Luật THADS 2014 được hiểu là:  

- Khi kê biên nhà ở là nơi ở duy nhất của người phải thi hành án và gia 

đình thì phải tuân thủ qui định mang tính nguyên tắc ở khoản 1 Điều 95; 

- Khi kê biên nhà ở (kể cả trường hợp nhà ở là nơi ở duy nhất và đã thỏa 

mãn điều kiện theo qui định tại khoản 1 Điều 95 và nhà ở không phải là nơi ở 
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duy nhất của người phải thi hành án và gia đình) hoặc kê biên công trình xây 

dựng trên đất thì về nguyên tắc phải kê biên cả quyền sử dụng đất gắn liền với 

nhà ở hoặc công trình xây dựng đó; ngoài trừ các trường hợp sau đây: 

+ Quyền sử dụng (loại) đất này không được kê biên theo qui định của 

pháp luật; 

+Nếu việc kê biên tách rời tài sản (nhà ở hoặc công trình xây dựng trên 

đất) với đất không làm giảm đáng kể giá trị tài sản trên đất đó; kể cả trường hợp  

đất này thuộc quyền sử dụng của người khác mà người đó không đồng ý kê biên. 

- Lưu ý: Trước khi tiến hành kê biên phải hoàn thành và đảm bảo các thủ 

tục trước khi kê biên như: Xác minh, yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản, 

thông báo cho đại diện chính quyền cấp xã…theo qui định tại Điều 88, 89 Luật 

THADS 2014. 

18. Câu hỏi: Trong trường hợp giá trị tài sản (trong đó có nhà ở duy nhất) 

của người phải thi hành án chỉ đủ để thi hành nghĩa vụ theo bản án, quyết định 

của Tòa án. Nếu cưỡng chế thì đương sự không còn nơi ở, trong khi đó pháp luật 

thi hành án dân sự chưa quy định có để lại cho đương sự diện tích để ở hay 

không. Và nếu có thì để lại diện tích là bao nhiêu hoặc trích lại khoản tiền bao 

nhiêu để đương sự lo chỗ ở mới ? 

Giải đáp: 

Trường hợp giá trị tài sản của người phải thi hành án (trong đó có nhà ở 

duy nhất của người phải thi hành án) chỉ đủ để chi trả chi phí và thực hiện nghĩa 

vụ thi hành án, nếu Cơ quan THADS áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài 

sản này (trong đó có kê biên nhà ở) thì phải đáp ứng qui định tại các Điều 94, 95 

Luật THADS. Pháp luật về thi hành án dân sự không qui định trong trường hợp 

này khi kê biên, Chấp hành viên để lại một phần diện tích nhà ở cho người phải 

thi hành án. 

Sau khi tiến hành cưỡng chế hoặc đương sự tự nguyện giao tài sản để thi 

hành án (trong đó có nhà ở duy nhất của người phải thi hành án), xét thấy số tiền 

thu được từ tài sản của người phải thi hành án sau khi thanh toán chi phí, các 

khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê 

nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả tiền cho người được 

thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để 

người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa 

phương trong thời hạn 01 năm theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật THADS 

2014 và khoản 6 Điều 24 Nghị định 62/2015. 

Chú ý: Mặc dù Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ- CP chỉ qui định trường 

hợp “đương sự tự nguyện giao nhà ở là tài sản duy nhất nhưng số tiền thu được 
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không đủ để thanh toán các nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án 

không còn đủ tiền để thuê nhà ở hoặc tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên thực 

hiện theo qui định tại khoản 5 Điều 115 Luật THADS”, tuy nhiên theo tinh thần 

của khoản 5 Điều 115 thì trong các trường hợp cưỡng chế giao nhà ở hay tự 

nguyện giao nhà ở; số tiền thu được không đủ hay vừa đủ để thanh toán các 

khoản nghĩa vụ thi hành án, nhưng nếu người phải thi hành án không còn đủ 

tiền để thuê nhà hay tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên đều phải trích lại một 

khoản tiền theo qui định nêu trên. 

19. Câu hỏi: Khi tổ chức thi hành án, Cơ quan THADS xác minh, được 

biết người phải thi hành án có diện tích đất nhưng đất này đã chuyển nhượng 

cho người khác từ trước khi có bản án của Tòa án. Tuy nhiên đến thời điểm 

cưỡng chế kê biên thì nhưng người mua mới chỉ làm thủ tục hợp đồng chuyển 

nhượng đã có công chứng, nhưng chưa làm thủ tục chuyển sang cơ quan có 

thẩm quyền để đâng ký quyền sử dụng đất; đồng thời người mua đất đã xây 

dựng nhà ở kiên cố trên diện tích đất đó. Khi Cơ quan thi hành án yêu cầu Cơ 

quan đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin đất thì đất vẫn đứng tên 

người phải thi hành án. Nếu cưỡng chế đất thì giải quyết nhà đất đã xây thế nào? 

Giải đáp: 

- Trường hợp đất chuyển nhượng chưa làm thủ tục theo đúng quy định kể 

từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính theo khoản 3 Điều 188 Luật đất đai năm 

2013. Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký thể hiện ngày tháng năm cơ quan có thẩm 

quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký đã hợp lệ, thời điểm đăng ký vào sổ địa chính thể 

hiện ngày tháng năm Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp ghi nội 

dung đăng ký vào sổ địa chính theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư 

24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên, môi trường quy định 

về hồ sơ địa chính (chưa được đăng bộ) thì vẫn tiến hành kê biên theo quy định 

tại khoản 2, Điều 111 và Điều 113 Luật THADS. 

- Đối với nhà ở và tài sản trên đất thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy 

định tại Điều 75 Luật THADS. Việc kê biên nhà ở trên đất vẫn được tiến hành 

và thực hiện theo qui định tại các Điều 111, 113 Luật THADS. 

20. Câu hỏi:  Trường hợp trước khi có bản án, quyết định của Tòa án 

tuyên giao trả quyền sử dụng đất, người phải THA đã thế chấp QSDĐ cho ngân 

hàng. Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào đề đảm bảo quyền lợi của 

ngân hàng ? 

Giải đáp: 

Trước hết, Cơ quan THADS phải căn cứ vào nội dung bản án, quyết định 

của Tòa án để ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án theo qui định của 
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pháp luật. Trong trường hợp cụ thể nêu trên, bản án của Tòa án tuyên người phải 

thi hành án có nghĩa vụ giao trả quyền sử dụng đất cho người được thi hành án. 

Tuy nhiên, quyền sử dụng đất nói trên trước đó (trước khi có bản án của Tòa án) 

đã được người phải thi hành án dùng để thế chấp cho ngân hàng; do vậy nếu 

quyền sử dụng đất được giao trả lại cho người được thi hành án thì ngân hàng sẽ 

trở thành người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các quyền lợi của ngân hàng 

liên quan đến trách nhiệm của người phải thi hành án trước đây được bảo đảm, 

nay không được bảo đảm nữa. Vấn đề đặt ra là việc thi hành án đối với bản án 

của Tòa án nêu trên như thế nào để bảo đảm quyền lợi cho ngân hàng? 

Theo qui định tại khoản 2 Điều 322, các Điều từ Điều 715 đến 721 Bộ 

luật dân sự 2005, quyền sử dụng đất được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

dân sự (trong đó có biện pháp thế chấp). Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất 

có quyền được ưu tiên thanh toán nợ trong trường hợp xử lý quyền sử dụng đất 

đã thế chấp. Khi đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên thế chấp 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì quyền sử dụng đất đã 

thế chấp được xử lý theo thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận hoặc không xử lý 

được theo thỏa thuận thì bên nhận thế chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án. 

Trong việc cụ thể nêu trên, bản án của Tòa án tuyên giao trả quyền sử 

dụng đất. Do vậy ngân hàng là bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền 

khiếu nại để yêu cầu xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục 

giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; hoặc yêu cầu bên thế chấp quyền sử dụng đất thực 

hiện nghĩa vụ đến hạn; nếu bên thế chấp quyền sử dụng đất không thực hiện thì 

ngân hàng khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết. (?) 

21. Câu hỏi: Qui định hiện nay như thế nào? ở văn bản nào về xử lý vật 

chứng là vàng được bản án của Tòa án tuyên sung công quĩ ?  

Giải đáp: 

Theo quy định trước đây tại điểm c, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 

166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số 

loại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu tài 

sản có quy định Kho bạc Nhà nước thực hiện việc xử lý bán tang vật là vàng 

được tuyên sung công. Hiện nay, Thông tư 166/2009/TT-BTC đã hết hiệu lực, 

Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 

hướng dẫn thược hiện một số nội dung của Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 

10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sử hữu Nhà 

nước có hiệu lực từ ngày 12/12/2014. Theo quy định tại Thông tư 159/2014/TT-

BTC, tang vật có tài sản là vàng do Kho bạc Nhà nước bảo quản theo điểm c, 

khoản 2, Điều 3 và khoản 2 Điều 10. Việc xử lý bán để nộp tiền vào Ngân sách 
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Nhà nước được thực hiện do cơ quan tài chính cùng cấp (Sở Tài chính là đơn vị 

chủ trì quản lý, xử lý đối với tài sản do cơ quan thi hành án cấp tỉnh và cơ quan 

thi hành án cấp quân khu chuyển giao, Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Ủy Ban 

nhân dân cấp huyện là đơn vị chủ trì quản lý, xử lý đối với tài sản do cơ quan 

thi hành án cấp huyện chuyển giao) theo khoản 2, Điều 5 Nghị định 

129/2014/NĐ-CP và Điều 124 Luật THADS. 

22. Câu hỏi: Khoản 2, Điều 126 quy định hết thời hạn 15 ngày… Chấp 

hành viên gửi số tiền đó theo hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn… trong khi 

đó tại Điều 10 Thông tư 22/2011/BTP quy định trong thời hạn 30 ngày đương sự 

không đến nhận… thì Chấp hành viên gửi tiết kiệm. Như vậy theo Văn bản 

hướng dẫn của Bộ mâu thuẫn với Luật? Đề nghị áp dụng Điều nào? 

Giải đáp: 

 - Quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ quy định thời hạn 15 ngày theo 

khoản 2, Điều 126 Luật THADS áp dụng cho việc Thi hành án chủ động. 

- Thời hạn 30 ngày đối với những khoản tiền đã báo gọi cho đương sự 

chưa đến nhận thì Chấp hành viên gửi tiết kiệm theo khoản 1, Điều 10 Thông tư 

số 22/2011/TT-BTP áp dụng cho việc thi hành án theo đơn yêu cầu. 

Do vậy, không có mâu thuẫn. 

23. Câu hỏi: Trường hợp bản án của Tòa án tuyên buộc trả lại tài sản, 

nhưng có quy đổi giá trị của tài sản bằng tiền. Khi tổ chức THA, giá trị của tài 

sản nói trên tăng cao trên 20%. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại 

thời điểm thi hành án trong trường hợp này thực hiện như thế nào? 

Giải đáp: 

Trước hết cần căn cứ nội dung phán quyết trong bản án của Tòa án để thi 

hành án. Nếu bản án tuyên trả lại tài sản cho người được thi hành án và có xác 

định trị tài sản tại thời điểm tuyên án nhưng việc xác định giá trị tài sản trong 

bản án không có ý nghĩa xác định giới hạn mức nghĩa vụ thi hành án (ví dụ, bản 

án tuyên trả lại quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho đương sự và xác định 

giá trị của khối tài sản này là 15 tỷ đồng. Tuy nhiên do quyền sử dụng đất và tài 

sản trên đất nói trên là do người được thi hành án trước đây cho người phải thi 

hành án mượn, nay phải trả lại mà không cần quan tâm đến giá trị của tài sản 

này là bao nhiêu) thì cho dù bản án có xác định trị giá tài sản và đến thời điểm 

thi hành án, giá trị tài sản có thay đổi tăng hoặc giảm từ 20% thì cũng không cần 

định giá tài sản. 

Trường hợp bản án tuyên người phải thi hành án phải giao tài sản cho 

người được thi hành án để thực hiện một nghĩa vụ cụ thể; đồng thời bản án có 

xác định giá tài sản tại thời điểm tuyên án (Ví dụ bản án tuyên A phải giao tài 
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sản có giá trị 10 tỷ cho B để thực hiện nghĩa vụ trả nợ trị giá 9,7 tỷ đồng). Đến 

thời điểm thi hành án, giá tài sản tăng hoặc giảm từ 20% trở lên. Trong trường 

hợp này, Cơ quan THADS phải áp dụng các Điều 59 và 98 Luật THADS 2014 

và Điều 17 Nghị định 62/2015/NĐ- CP của Chính phủ để tổ chức thi hành án; 

theo đó trong trường hợp có ít nhất 01 bên có đơn yêu cầu định giá tài sản thì Cơ 

quan THADS (Chấp hành viên) tổ chức định giá tài sản để thi hành án. Sau khi 

định giá mà người được thi hành án đồng ý nhận tài sản thì họ phải thanh toán 

lại cho người phải thi hành án mức chênh lệch còn lại của giá tài sản. nếu người 

được thi hành án không đồng ý nhận tài sản thì Chấp hành viên tổ chức bán đấu 

giá tài sản và thanh toán cho người được thi hành án phần quyền lợi của họ và 

trả lại cho người phải thi hành án phần giá trị còn lại của tài sản. 

24. Câu hỏi: Trong trường hợp cơ quan THA đã ra Quyết định THA (theo 

đơn yêu cầu) và có lập biên bản giải quyết việc THA đối với các bên đương sự, 

sau đó người phải thi hành đã tự nguyện trả tiền cho người được THA nhưng 

không qua cơ quan THA, người được THA không rút đơn yêu cầu THA thì 

người được THA có phải nộp phí THA hay không.  

Giải đáp: 

Để xác định mức phí, các trường hợp không phải chịu phí thi hành án thì 

phải căn cứ vào các Điều 46, 47 Nghị định 62/2015/NĐ – CP. Tại khoản 2 Điều 

46 Nghị định 62/2015/NĐ- CP có qui định: “Trường hợp Cơ quan THADS đã ra 

quyết định thi hành án và chứng kiến các đương sự thỏa thuận, tự giao, nhận 

tiền, tài sản cho nhau thì (người phải thi hành án) phải chịu 1/3 mức phí theo qui 

định tại khoản 1 Điều này”. 

Trong trường hợp nêu trên, người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi 

hành án, Cơ quan THADS đã ra quyết định thi hành án và đã lập biên bản giải 

quyết việc thi hành án giữa các đương sự; nhưng sau đó các đương sự tự nguyện 

thi hành án (tự nguyên trả tiền cho người được thi hành án) mà không qua cơ 

quan THADS (không cần Cơ quan THADS chứng kiến) thì không thu phí thi 

hành án. 

25. Câu hỏi: Tiền chi trả cho người được THA nhưng đương sự chưa đến 

nhận nên Cơ quan THADS gửi tiết kiệm; sau đó đương sự đến nhận tiền thì Cơ 

quan THADS thu phí THA. Vậy, việc thu phí THA đối với trường hợp này là 

thu phí THA trên tổng số tiền cả tiền gốc và lãi gửi tiết kiệm hay chỉ thu phí 

THA trên số tiền gốc ?  

Giải đáp:  

Theo Điều 60 Luật THADS 2014, người được thi hành án phải nộp phí thi 

hành án dân sự. 
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Theo khoản 1 và 4 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ- CP của Chính phủ thì 

người được thi hành án phải nộp phí thi hành án khi được nhận tiền, tài sản với 

các mức phí được tính trên số tiền, giá trị tài sản thực nhận. Cơ quan THADS 

thực hiện việc thu phí thi hành án khi chi trả tiền hoặc giao tài sản cho người 

được thi hành án và cấp biên lai thu phí thi hành án. Do vậy trong việc thi hành 

án dân sự nói trên, khi người được thi hành án đến nhận khoản tiền thi hành án 

đã được gửi tiết kiệm thì họ được nhận cả số tiền gốc và tiền lãi phát sinh, vì thế, 

Cơ quan thi hành án phải thu phí thi hành án theo tỷ lệ trên số tiền mà người 

được thi hành án thực nhận ở thời điểm này.  

Liên quan đến vấn đề thu phí thi hành án, cần chú ý các trường hợp đã thu 

được đủ mức phí thi hành án trước ngày 01/9/2015 (ngày Nghị định 

62/2015/NĐ- CP có hiệu lực thi hành) theo qui định tại Điều 33 Nghị định số 

58/2009/NĐ- CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật THADS 2008 thì được coi là đương sự đã thi 

hành xong nghĩa vụ nộp phí thi hành án. Nếu từ ngày 01/9/2015 mà Cơ quan 

THADS tiếp tục thu được khoản tiền, giá trị tài sản thi hành án của người đó thì 

không tiếp tục thu phí thi hành án nữa. Đối với các trường hợp đã thu và trả tiền 

thi hành án cho người được thi hành án nhưng trước ngày 01/9/2015 mà chưa 

thu đủ mức phí thi hành án (được coi là đương sự chưa thi hành xong nghĩa vụ 

nộp phí thi hành án) hoặc từ ngày 01/9/2015 mới chi trả tiền thi hành án cho 

người được thi hành án thì Cơ quan THADS phải áp dụng các Điều 46, 47 của 

Nghị định 62/2015/NĐ- CP để thu phí thi hành án. 

26. Câu hỏi: Khoản 3 Điều 71 quy định về biện pháp cưỡng chế “ Kê biên, 

xử lý tài sản của người phải THA, kể cả tài sản do người thứ ba giữ”. Điều 81 

quy định biện pháp “Thu tiền của người phải THA đang do người thứ ba giữ”. 

Như vậy, trường hợp người thứ ba đang giữ vàng, bạc, kim khí quí…thì có coi là 

đang giữ tài sản hay không và thủ tục xử lý như thế nào? 

Giải đáp:  

Theo qui định tại Điều 163 Bộ luật dân sự 2005, tài sản “bao gồm vật, tiền, 

giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. Như vậy, vàng, bạc, kim khí quí…được coi 

là tài sản. 

 Khi có căn cứ xác định tổ chức, cá nhân là người thứ ba đang giữ tiền của 

người phải thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng qui định tại Điều 81 Luật 

THADS để thu tiền theo các bước: Ra quyết định thu tiền. Khi thu tiền thì phải 

lập biên bản thu tiền, cấp biên lai cho người thứ ba đang giữ tiền và thông báo 

cho người phải thi hành án. Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền không ký 

biên bản thì phải có chữ ký của người làm chứng.  
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Khi có căn cứ người thứ ba đang giữ tài sản của người phải thi hành án thì 

Chấp hành viên áp dụng qui định tại Điều 91 Luật THADS 2014, Điều 23 Nghị 

định 62/2015/NĐ- CP để thu lại tài sản của người phải thi hành án đang do 

người thứ ba giữ; theo nguyên tắc trước hết là yêu cầu người thứ ba đang giữ tài 

sản nộp lại tài sản để thi hành án; nếu họ không thực hiện thì Chấp hành viên có 

quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành án; 

trong đó có biện pháp kê biên tài sản. các chi phí cưỡng chế thi hành án do 

người bị cưỡng chế chịu. 

 Trường hợp người thứ ba đang giữ tiền, tài sản của người phải thi hành án 

không thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên mà giao tiền, tài sản đó cho người 

phải thi hành án hoặc người khác dẫn đến việc không thể thi hành được cho 

người được thi hành án thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại theo quy định 

của pháp luật. 

27. Câu hỏi: Trung tâm, Doanh nghiệp (có cả chức năng thẩm định giá và 

bán đấu giá) vừa tổ chức thẩm định giá, vừa tổ chức bán đấu giá cùng một tài 

sản để thi hành án có vi phạm không? Nếu vi phạm thì xử lý thế nào?  

Giải đáp:  

1. Nếu vừa thẩm định vừa bán đấu giá cùng một tài sản là vi phạm quy 

định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì “Đối với Doanh nghiệp 

bán đấu giá tài sản đồng thời có chức năng thẩm định giá, nếu Doanh nghiệp 

hoặc chi nhánh của Doanh nghiệp hoặc các tổ chức trực thuộc Doanh nghiệp, 

đơn vị kinh tế mà Doanh nghiệp đó có cổ phần chi phối đã tiến hành thẩm định 

giá tài sản để bán đấu giá thì Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản không được 

đồng thời tiến hành bán đấu giá tài sản đó”. 

2. Biện pháp xử lý vi phạm trên như sau:  

- Áp dụng điểm d, khoản 2 Điều 12 Luật THADS thực hiện việc kiến nghị 

Cơ quan, tổ chức liên quan có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý khắc 

phục nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật và áp dụng các biện pháp 

phòng ngừa.  

- Căn cứ Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để kiến nghị cơ quan và 

người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 
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28. Câu hỏi: Khi kiểm sát việc bán đấu giá tài sản THA thông qua hồ sơ 

việc thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự,  phát hiện một số vi phạm 

trong hoạt động tổ chức bán đấu giá tài sản, trong đó có vi phạm của các tổ chức 

bán đấu giá. Trong khi đó chưa có một hành lang pháp lý cho việc kiểm sát việc 

bán đấu giá tài sản để THA. Vậy, VKS có quyền hạn gì để kiếm sát việc bán đấu 

giá tài sản thi hành án?  

Giải đáp:  

Theo qui định tại Điều 28 Luật Tổ chức VKSND 2014, khi kiểm sát thi 

hành án dân sự, hành chính; Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn: 

“Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án của Cơ quan THADS cùng cấp và cấp dưới, 

Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; kiểm sát hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án; yêu cầu…cơ 

quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thi hành án cung cấp hồ sơ, tài liệu, 

vật chứng có liên quan đến việc thi hành án; kiến nghị …cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thi hành án”. Các nhiệm vụ, quyền 

hạn nói trên của VKS được qui định tương tự tại Điều 12 Luật THADS 2014. 

Như vậy, các trung tâm, đơn vị thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành 

án (cho dù là doanh nghiệp) khi thẩm định giá hoặc tổ chức bán đấu giá tài sản 

thi hành án được coi là cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thi hành án dân 

sự; do vậy các cơ quan, tổ chức này là đối tượng kiểm sát của VKS trong kiểm 

sát thi hành án dân sự. Về nguyên tắc, VKS có quyền kiểm sát hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức nói trên có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự và có 

quyền áp dụng các nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều 28 Luật Tổ chức 

VKSND 2014 và Điều 12 Luật THADS 2014 để kiểm sát. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có ý kiến khác nhau về quyền hạn “trực tiếp 

kiểm sát” của VKS đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến 

hoạt động thi hành án dân sự. Cụ thể, theo Công văn số 1568/BTP-BTTP ngày 

29/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (do Thứ trưởng Hoàng Thế Liên ký), Bộ 

Tư pháp cho rằng: “ Đối với hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản 

chuyên nghiệp thì không thuộc đối tượng kiểm sát của VKS. Bởi lẽ việc ký và 

thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản với Cơ quan THADS thuộc lĩnh vực dân 

sự, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo hợp đồng, tuân theo pháp 

luật dân sự, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan Như 

vậy, VKS sẽ không tiến hành kiểm sát độc lập đối với tổ chức bán đấu giá tài 

sản; không có quyền kháng nghị đối với tổ chức bán đấu giá tài sản trong việc 

thực hiện hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án. Đối với vụ việc mà VKS 

thực hiện kiểm sát thi hành án có liên quan đến việc bán đấu giá tài sản mà phát 

hiện có vấn đề thì có quyền yêu cầu tổ chức bán đấu giá tài sản cung cấp hồ sơ, 

tài liệu của vụ việc cụ thể đó để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
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của VKS. Nếu phát hiện sai phạm thì có quyền yêu cầu, kiến nghị với cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật”. Quan điểm trao đổi nêu 

trên của Bộ Tư pháp có nhiều điểm không hợp lý, có nhầm lẫn giữa đối tượng 

kiểm sát của VKS khi kiểm sát thi hành án dân sự với các nhiệm vụ, quyền hạn 

của VKS khi kiểm sát thi hành án dân sự; không phù hợp với qui định của Luật 

Tổ chức VKSND 2014. Tuy nhiên do hiện nay VKSNDTC chưa có quan điểm 

chính thức về vấn đề này nên các VKS địa phương tạm thời thực hiện như quan 

điểm nêu trên của Bộ tư pháp. Khi cần thiết kiểm sát việc thẩm định giá, bán đấu 

giá tài sản thì VKS có quyền yêu cầu Cơ quan THADS hoặc các tổ chức này 

cung cấp hồ sơ, tài liệu về thẩm định giá và bán đấu giá tài sản để kiểm sát. Khi 

phát hiện vi phạm trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thì có quyền kiến 

nghị, yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá; yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc chuyển 

hồ sơ việc thi hành án, việc thẩm định hoặc bán đấu giá tài sản cho Cơ quan điều 

tra VKSNDTC để xem xét theo trình tự TTHS; hoặc kiến nghị áp dụng qui định 

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xử lý, xử phạt người và hành vi vi 

phạm theo qui định của pháp luật./. 
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GIẢI ĐÁP NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG NHẬN THỨC 
VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

Công tác thi hành án nói chung và thi hành án dân sự (THADS) nói riêng là 
giai đoạn cuối cùng của chuỗi các hoạt động tố tụng với mục đích đảm bảo để các 
bản án, quyết định của Tòa án được thực thi trong thực tế, từ đó góp phần đảm 
bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà 
nước, tổ chức và công dân. Thực hiện chức năng Kiểm sát hoạt động tư pháp của 
VKSND đối với công tác THADS, THAHC trong những năm qua công tác  
Kiểm sát THADS, THAHC đã góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ của VKSND.  

Sau hơn ba năm thực hiện Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và 
các văn bản hướng dẫn dưới Luật; chúng ta ghi nhận những kết quả đã đạt được 
của các cấp VKSND từ Trung ương đến các địa phương.  

Tuy nhiên, từ thực tiễn áp dụng pháp luật về thi hành án dân sự trong thời 
gian qua, mặc dù đã được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện với nhiều điểm mới, 
thiết thực hơn, nhưng từ Luật THADS đến các văn bản hướng dẫn dưới luật đã 
bộc lộ những bất cập, vướng mắc cần có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, nhằm 
thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức cả hai ngành THADS và 
VKSND trong áp dụng pháp luật về thi hành án dân sự, hoặc cần được nghiên 
cứu kiến nghị sửa đổi, bổ sung.  

Từ nhận thức như vậy, nên trong Kế hoạch công tác năm 2017, 2018, 
Lãnh đạo Vụ 11 đã đề xuất với Lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức Hội nghị 
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, HC”, mà nhiệm vụ 
trọng tâm là tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy 
định pháp luật về thi hành án của VKSND các cấp trong cả nước, nghiên cứu, 
giải đáp để phần nào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó. Thông qua tập 
hợp thông tin từ các địa phương, Vụ đã tập hợp được hơn 200 câu hỏi và biên 
tập lại thành 112 câu liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong việc nhận 
thức và áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án dân sự của VKSND các 
cấp (82 câu liên quan đến Luật THADS, 30 câu liên quan đến Nghị định 
62/2015/NĐ-CP và các văn bản dưới luật khác); tại Hội nghị tập huấn năm 2017 
đã giải đáp đối với 30/112 câu.   

Năm 2018, Vụ 11 đang tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc 
trong việc nhận thức và áp dụng các quy định pháp luật về thi hành án dân sự 
của VKSND cũng như cơ quan THADS các cấp để phối hợp với TCTHADS Bộ 
Tư pháp và các cơ quan hữu quan tập hợp đề nghi hướng dẫn để thống nhất thực 
hiện hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. 

Tại đợt Tập huấn này, Vụ 11 tiếp tục giải đáp một số câu hỏi được tập 
hợp từ thực tiến hoạt động của công tác Kiểm sát hoạt động THADS, THAHC 
và  hoạt động THADS tại các địa phương như sau: 
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 Câu hỏi 1:  

Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định về 
những bản án, quyết định được đưa ra thi hành: “Bản án, quyết định hoặc phần 
bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo 
thủ tục phúc thẩm”. Như vậy, phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm sẽ được đưa ra thi hành.  

Thực tế, có những phần của bản án, quyết định tuy không bị kháng cáo, 
kháng nghị nhưng nếu đưa ra thi hành sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án 
cũng như sẽ gây khó khăn trong quá trình thi hành án như việc tiêu hủy vật 
chứng, tang vật. Do vậy, cần xem xét, sửa đổi bổ sung theo hướng: Đối với  vật 
chứng, tang vật của vụ án chỉ đến khi toàn bộ bản án, quyết định có hiệu lực 
pháp luật mới đưa ra thi hành. 

Giải đáp: 

Về cơ bản, phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị 
kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm là có hiệu lực pháp luật và sẽ 
được đưa ra thi hành. Theo quy định tại Điều 125 Luật THADS sửa đổi năm 
2014, việc tiêu hủy vật chứng theo quyết định của bản án không bị kháng cáo, 
kháng nghị phải được cơ quan THADS tổ chức thi hành. 

 Tuy nhiên, Bộ luật TTDS năm 2015 và Bộ luật TTHS năm 2015 quy 
định rất chặt chẽ trình tự thu thập, bảo quản vật chứng, tài sản nhằm bảo vệ 
chứng cứ để giải quyết vụ án khách quan. Khi vụ án chưa được giải quyết xong 
nhưng phần tuyên tiêu hủy vật chứng, tài sản đã có hiệu lực phải được thi hành, 
tức là có “tranh chấp về quyền sở hữu vật chứng”.  

Khoản 4 Điều 106 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định: “...4. Trường hợp 
có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo quy định 
của pháp luật về tố tụng dân sự”. 

Khoản 2 Điều 111 Bộ luật TTDS năm 2015 về quyền yêu cầu áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định: “... 2. Trong trường hợp do tình thế khẩn 
cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể 
xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền 
ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của 
Bộ luật này đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó”. Trong đó, 
khoản 12 Điều 114 Bộ luật TTDS năm 2015 quy định về biện pháp “Cấm hoặc 
buộc thực hiện hành vi nhất định”. 

Do vậy, khi thi hành phần bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng  
cáo, kháng nghị liên quan đến tiêu hủy vật chứng, tài sản của vụ án, cơ quan 
THADS và VKSND kiểm sát việc tiêu hủy cần có văn bản yêu cầu cơ quan Tòa 
án có thẩm quyền ra Quyết định về việc chưa xử lý vật chứng, tài sản liên quan 
đến việc giải quyết vụ án cho đến khi vụ án được giải quyết xong, tránh tình 
trạng khi giải quyết lại vụ án thì vật chứng, tài sản đã bị tiêu hủy, không còn 
chứng cứ, làm ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án. 
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Câu hỏi 2: 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Luật THADS sửa đổi năm 2014 
thì: “Những bản án quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ 
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc ... bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tổn thất tinh 
thần, được đưa ra thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị, theo 
thủ tục phúc thẩm”.  

Như vậy, những bản án này được đưa ra thi hành ngay không cần chờ đến 
thời điểm có hiệu lực. Nhưng theo nội dung bản án, thì kể từ ngày bản án có 
hiệu lực pháp luật người phải thi hành án mới phải thi hành phần lãi suất do 
chậm thi hành án. Do đó, trong trường hợp cơ quan THADS ra quyết định thi 
hành án ngay khi bản án chưa có hiệu lực mà người phải thi hành án không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thì họ phải chịu lãi suất chậm thi 
hành án, kể từ thời điểm này hay kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật? 

Giải đáp: 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2, Điều 20 và khoản 1 Điều 36 
Luật THADS sửa đổi năm 2014 thì khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu 
lực pháp luật và đương sự có đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan THADS và 
Chấp hành viên phải ban hành ngay quyết định thi hành án và tổ chức thi hành. 

Về khoản lãi suất chậm thi hành đối với nghĩa vụ phải thi hành chưa được 
thực hiện được tính từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật (thời điểm phát 
sinh nghĩa vụ của người phải thi hành án). Ngoài quyết định thi hành án nêu 
trên, cơ quan THADS còn phải ban hành thêm quyết định thi hành án đối với 
khoản lãi suất chậm thi hành án khi người phải thi hành án chưa thi hành xong 
phần nghĩa vụ của mình.  

Câu hỏi 3:   

Khoản 2 Điều 28 Luật THADS quy định: "Tòa án đã ra bản án, quyết 
định qui định tại các điểm a,b,c,d và g khoản 1 Điều 2 của Luật này phải chuyển 
giao bản án, quyết định đó cho cơ quan THADS có thẩm quyền trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật". Quy định này 
mâu thuẫn với quy định tại Điều 254 Bộ luật TTHS năm 2003, nay là Điều 262 
Bộ luật TTHS năm 2015 về việc chuyển giao bản án. 

Điều 262 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định: "Trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi 
bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho người kháng nghị, Tòa án, Viện kiểm 
sát,....cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền....”. 

Giải đáp:  

Hiện nay, quy định về thời hạn chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án 
cho cơ quan THADS được quy định tại Bộ luật TTHS năm 2015 (Điều 262), Bộ 
luật TTDS năm 2015 (Điều 269 và Điều 315) ngắn hơn thời gian quy định tại 
khoản 2 Điều 28 Luật THADS sửa đổi năm 2014 nhằm đảm bảo tính kịp thời 
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trong việc đưa bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án ra thi hành. Do đó, 
có sự mâu thuẫn trong quy định về thời hạn chuyển giao  bản án, quyết định 
giữa các văn bản này.  

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015 đã có quy định: “... 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp 
luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề 
thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.  

Như vậy, căn cứ vào thời điểm có hiệu lực của các văn bản Luật thì, việc 
xác định thời hạn chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho cơ quan 
THADS được áp dụng quy định của các Bộ luật nêu trên. 

 Câu hỏi 4:  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30, khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 31 
Luật THADS sửa đổi năm 2014, thì trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, 
quyết định có hiệu lực pháp luật người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ 
quan THADS có thẩm quyền ra quyết định thi hành án; Đơn yêu cầu thi hành án 
phải có “nội dung yêu cầu thi hành án” và khi “... nội dung yêu cầu không liên 
quan đến nội dung của bản án, quyết định” thì cơ quan THADS sẽ từ chối yêu 
cầu thi hành án và thông báo cho đương sự theo quy định. 

Trường hợp bản án có hiệu lực pháp luật tuyên nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 
con và lãi chậm thi hành án, nhưng người giám hộ đương nhiên (cha/mẹ) của 
người được thi hành án làm Đơn, nội dung đơn chỉ yêu cầu thi hành phần tiền 
cấp dưỡng, không yêu cầu thi hành phần lãi suất đối với khoản tiền chậm thi 
hành án. Quan điểm của cơ quan THADS: ra quyết định thi hành án theo đúng 
nội dung Đơn yêu cầu vì đây là quyền của đương sự, họ yêu cầu phần nào thì ra 
quyết định phần đó, chỉ cần nội dung yêu cầu được Tòa án tuyên trong phần 
quyết định của bản án. 

Việc cơ quan THADS ra quyết định thi hành án như vậy có đúng không? 
Nếu vi phạm thì vi phạm điều, khoản nào? 

Giải đáp: 

Về cơ bản, cơ quan THADS căn cứ vào nội dung bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật, nội dung Đơn yêu cầu thi hành án, thẩm quyền và thời hiệu 
yêu cầu thi hành án để ban hành quyết định thi hành án là thực hiện đúng quy 
định tại khoản 1 và 5 Điều 31 Luật THADS sửa đổi năm 2014 về tiếp nhận, từ 
chối yêu cầu thi hành án. 

Tuy nhiên, đối với trường hợp đã nêu, việc người giám hộ không yêu cầu 
thi hành khoản lãi suất do chậm thi hành án đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền 
lợi của người được cấp dưỡng (người được thi hành án), vi phạm qui định tại 
khoản 4 Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015. 
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Khoản 4 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “...Việc xác lập, thực 
hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, 
dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. 

Do đó, khi cơ quan THADS nhận được đơn yêu cầu thi hành án của người 
giám hộ mà nội dung không yêu cầu thi hành khoản lãi suất do chậm thi hành án 
thì Chấp hành viên phải hướng dẫn cho đương sự làm lại đơn, nội dung yêu cầu 
thi hành phải bao gồm khoản lãi suất chậm thi hành án. 

Câu hỏi 5:  

Khoản 1 Điều 43 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “1. Thông 
báo trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có 
quy định hoặc khi đương sự có yêu cầu”. Vậy “phương tiện thông tin đại 
chúng” ở đây được hiểu như thế nào (báo, đài, truyền hình của Trung ương hay 
địa phương, báo mạng…)? Cần được hướng dẫn cụ thể để hiểu thống nhất, tránh 
xảy ra vi phạm? 

Điều 43 Luật THADS sửa đổi năm 2014 và Điều 12 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP cũng chưa quy định rõ trong trường hợp nào thì áp dụng việc 
thông báo trên “phương tiện thông tin đại chúng”? 

Giải đáp:  

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 38/2017/TT-BTTTT ngày 
13/12/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông thì: “...2. Phương tiện thông tin 
đại chúng là phương tiện được cơ quan báo chí sử dụng để cung cấp, truyền dẫn 
thông tin tới đông đảo công chúng bao gồm các đài phát thanh, đài truyền hình, 
báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử...”. Các loại hình đài phát 
thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử... 
được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật Báo chí năm 2016. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì: 
“Việc thông báo về thi hành án trên phương tiện thông tin đại chúng thực hiện 
theo quy định tại Điều 43 Luật THADS, ngoài ra có thể được công khai trên 
Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Công thông tin điện tử của 
Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp” và khoản 1 Điều 43 Luật 
THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “Thông báo trên phương tiện thông tin đại 
chúng chỉ được thực hiện khi pháp luật có quy định hoặc khi đương sự yêu cầu”. 
Như vậy, việc thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cần thực hiện trên 
các phương tiện như đã quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật THADS sửa đổi 
năm 2014, còn việc thông báo trên Trang thông tin điện tử/ Cổng thông tin điện 
tử của hệ thống cơ quan THADS có thể thực hiện thêm nếu thấy cần thiết.   

Để xác định trường hợp nào phải thông báo trên phương tiện thông tin đại 
chúng thì cần xem xét đối với việc cụ thể. Ví dụ, trường hợp tổ chức thi hành án 
mà phát sinh việc người phải THA chết có để lại di sản nhưng chưa xác định 
được người thừa kế. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP, khi chuyển giao quyền, nghĩa vụ THA, thì cơ quan THADS 
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phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại 
nơi có tài sản, trụ sở UBND cấp xã nơi có tài sản trong thời gian 03 tháng, kể từ 
ngày thông báo, niêm yết để người thừa kế biết, liên hệ và thực hiện nghĩa vụ 
THA của người phải THA để lại; hết thời hạn này mà không có người khai nhận 
thừa kế thì cơ quan THADS xử lý tài sản để thi hành án.  

Câu hỏi 6: 

 Khoản 2 Điều 44 Luật THADS sửa đổi năm 2014  quy định: “...Trường 
hợp người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng 
hoặc 01 năm phải tiến hành xác minh lại. Qua hai lần xác minh mà người phải 
thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì Cơ quan THADS phải thông 
báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh”. Tuy nhiên, 
Luật THADS sửa đổi năm 2014 chưa quy định cụ thể về thời hạn ban hành 
thông báo kết quả xác minh điều kiện thi hành án cho người được thi hành án, 
dẫn đến việc áp dụng chưa có sự thống nhất ngay trong nội bộ của cơ quan 
THADS và gây khó khăn cho quá trình kiểm sát của Viện kiểm sát. Đề nghị 
hướng dẫn? 

Giải đáp:  

“Kết quả xác minh” cần được hiểu là các “văn bản khác có liên quan đến 
việc thi hành án” và “Thông báo bằng văn bản cho người được thi hành án về 
kết quả xác minh” chính là thông báo về thi hành án cho đương sự và người có 
quyền lợi liên quan được quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014. 

Do đó, thời hạn thực hiện thông báo về thi hành án theo quy định tại 
khoản 2 Điều 39 Luật THADS sửa đổi năm 2014 là “03 ngày làm việc, kể từ 
ngày ra văn bản, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài 
sản, trốn tránh việc thi hành án”. Các hình thức thông báo được thực hiện theo 
khoản 3 Điều này (thông báo trực tiếp hoặc qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 
theo quy định của pháp luật; niêm yết công khai; thông báo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng). 

Câu hỏi 7:  

Khoản 2 Điều 44a Luật THADS năm 2014 quy định: “2. Thông tin về tên, 
địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi 
hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự và gửi cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết. Khi người phải thi hành án 
có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án phải tổ chức thi hành”. 

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định: “1. Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi 
hành án, cơ quan thi hành án dân sự đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, 
nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử 
của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; gửi quyết định về việc chưa có điều 
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kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công 
khai. Thời gian niêm yết công khai quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành 
án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết”. 

Theo quy định trên, thông tin về người phải THA chưa có điều kiện thi 
hành và quyết định về việc chưa có điều kiện THA thì do UBND cấp xã niêm 
yết. Tuy vậy, Luật chưa quy định UBND cấp xã sau khi niêm yết phải gửi biên 
bản cho cơ quan THADS. Do đó, hồ sơ THA không có thủ tục thể hiện đã niêm 
yết quyết định về việc chưa có điều kiện THA. Viện kiểm sát không có cơ sở để 
xác định cơ quan THADS vi phạm quy định về công khai (niêm yết) thông tin 
của người phải THA, gây khó khăn cho việc xác định thời gian niêm yết công 
khai về việc chưa có điều kiện THA. 

Giải đáp: 

Theo quy định tại Điều 39 đến Điều 43, điểm a khoản 2 Điều 42 và Điều 
175 Luật THADS sửa đổi năm 2014; Điều 2 và Điều 8 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP; Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC- 
VKSNDTC, Điều 30 Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BTP-TANDTC-VKSTC 
và điểm 12 mục II Quy trình tổ chức thi hành án (ban hành kèm theo Quyết định 
số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục 
THADS - Bộ Tư pháp thì “Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của 
người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành” là loại “văn bản khác có liên 
quan đến việc thi hành án” nên phải được thông báo. Cụ thể, việc thông báo 
bằng hình thức đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS hoặc Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp và bằng hình thức niêm 
yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh. Việc niêm yết - công khai thông 
tin đối với “Thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi 
hành án chưa có điều kiện thi hành” thuộc trách nhiệm chính của Chấp hành 
viên; việc niêm yết phải được lập thành biên bản; biên bản phải được lưu trong 
Hồ sơ thi hành án. 

Điểm 12 mục II Quy trình tổ chức thi hành án (ban hành kèm theo Quyết 
định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22/02/2017) quy định: “...12. Xác định việc 
chưa có điều kiện thi hành, công khai thông tin của người phải thi hành án chưa 
có điều kiện thi hành: 

12.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc xác định việc 
chưa có điều kiện THA và công khai thông tin của người phải THA chưa có điều 
kiện thi hành án. Thư ký, công chức, người có liên quan có trách nhiệm phối 
hợp thực hiện. 

12.2 Nội dung công việc bao gồm: 

a) Rà soát căn cứ, dự thảo các văn bản cần thiết, trình Lãnh đạo Phòng 
Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án kiểm tra, ký nháy/tắt trình Thủ trưởng cơ quan 
ký ban hành, như: Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án; văn bản đề 
nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai thông tin của 
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người phải thi hành án... Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có 
căn cứ. 

b) Lập danh sách và gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án 
cho công chức được phân công cho ... Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh 
(hoặc chuyển Thừa phát lại) để niêm yết công khai thông tin của người phải thi 
hành án. Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc 
chưa có điều kiện thi hành án”. 

Như vậy, cơ quan THADS và Chấp hành viên được phân công tổ chức thi 
hành án không trực tiếp niêm yết thông tin của người phải thi hành án chưa có 
điều kiện thi hành nhưng cần chứng kiến việc niêm yết của Ủy ban nhân dân cấp 
xã và lưu tài liệu thể hiện việc Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết quyết định về 
việc chưa có điều kiện thi hành án và thông tin của người phải thi hành án chưa 
có điều kiện thi hành vào hồ sơ thi hành án; thời gian niêm yết công khai quyết 
định về việc chưa có điều kiện thi hành án là 03 tháng, kể từ ngày niêm yết. 

Câu hỏi 8:  

Thời gian quan, có nhiều việc thi hành án được Cơ quan THADS xếp vào 
diện “chưa có điều kiện thi hành” theo khoản 1 Điều 44a hoặc ra Quyết định 
hoãn thi hành án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật THADS năm 2008 vì lý do: 
kết quả xác minh tại UBND cấp xã cho thấy “đối tượng hiện không có mặt tại 
địa phương/ đã bỏ đi khỏi địa phương từ lâu, hiện không rõ địa chỉ cư trú/ đã 
bán nhà và đi làm ăn ở đâu không rõ/ chưa xác định được địa chỉ của người 
phải thi hành án...”.  

Kết quả xác minh của VKSND đối với một số việc loại này cho thấy, 
đương sự đã chuyển hộ khẩu và đang sinh sống tại địa phương khác nơi đăng ký 
hộ khẩu mới. VKSND thực hiện kháng nghị, yêu cầu cơ quan THADS khắc 
phục vi phạm trong việc xác minh điều kiện thi hành án, xác định địa chỉ mới 
của đương sự để tiến hành ủy thác thi hành án theo quy định của Điều 55, 56, 57 
Luật THADS sửa đổi năm 2014 và thu hồi các Quyết định về việc chưa có điều 
kiện thi hành án, Quyết định hoãn thi hành án. Tuy nhiên, cơ quan THADS 
không chấp nhận kháng nghị vì cho rằng đã xác minh đầy đủ điều kiện thi hành 
án về địa chỉ, tài sản tại địa chỉ hợp lệ của đương sự.  

Vậy khi thực hiện xác minh điều kiện thi hành án, CHV phải xác minh về 
địa chỉ, tài sản của đương sự theo Điều 44 Luật THADS tại những cơ quan nào? 

Giải đáp:  

Theo quy định tại khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 44 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014 thì, “trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi 
hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành 
viên tiến hành xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời thì phải tiến hành xác minh ngay” và nội dung phải xác minh 
“xác minh cụ thể tài sản, thu nhập, các điều kiện khác để thi hành án...”.  
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Khoản 6 Điều 44 Luật THADS sửa đổi năm 2014 đã chỉ rõ trách nhiệm 
của “các cơ quan, tổ chức, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng - 
đô thị và môi trường, cán bộ, công chức cấp xã khác và cá nhân có liên quan ... 
thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung 
thông tin đã cung cấp” trong việc xác minh điều kiện thi hành án. Như vậy, căn 
cứ vào nội dung cần xác minh, CHV phải lựa chọn và tiến hành xác minh tại cơ 
quan có thẩm quyền.  

Trường hợp xác minh địa chỉ của đương sự, cần xác định cụ thể hộ khẩu 
thường trú và nơi ở thực tế của đương sự. Sự có mặt của đương sự có thể thông 
qua Tổ trưởng tổ dân phố, UBND cấp xã nhưng khi xác minh hộ khẩu thường 
trú của đương sự, CHV cần xác minh tại Công an cấp huyện vì đây là cơ quan 
có thẩm quyền đăng ký thường trú theo quy định tại điểm 4a mục II Thông tư số 
06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Luật Cư trú. Điểm 4a mục II Thông tư số 06/2007/TT-BCA-
C11 quy định: “a) Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú 
tại thành phố trực thuộc trung ương và thị xã, thành phố thuộc tỉnh”. 

Khi xác định đương sự không còn hộ khẩu tại địa phương và xác định 
được địa chỉ mới của đương sự - nơi ở và đăng ký hộ khẩu thường trú, CHV cần 
tiến hành ủy thác thi hành án đến cơ quan THADS có thẩm quyền theo quy định 
của Điều 55, 56, 57 Luật THADS sửa đổi năm 2014. 

Lưu ý: điểm c khoản 1 Điều 44a Luật THADS sửa đổi năm 2014 - “chưa 
xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án” được hiểu là khi 
bản án, quyết định của Tòa án không tuyên địa chỉ của đương sự hoặc đã tuyên 
địa chỉ của đương sự nhưng khi xác minh không có địa chỉ này.  

Câu hỏi 9: 

Khoản 3 Điều 47 Luật THADS năm 2014 quy định: “Trong trường hợp 
xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi 
hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để 
bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản 
cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế 
chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết 
định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 
này.Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp 
không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu 
tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại Điều này.” 

Trường hợp xử lý tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để đảm bảo 
thi hành một nghĩa vụ cụ thể nhưng tài sản này không phải là tài sản của người 
phải thi hành án, mà là tài sản thuộc sở hữu của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan (tài sản của bên thứ ba, bên bảo lãnh) thì khi thu được tiền từ việc xử 
lý tài sản trên không thể trừ án phí của bản án, quyết định cho bên thứ ba, bên 
bảo lãnh thay cho người phải thi hành án, vì trong quá trình tham gia ký kết hợp 
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đồng bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, tài sản của bên thứ ba, bên bảo lãnh chỉ đảm 
bảo đối với nghĩa vụ của người phải thi hành án với người được thi hành án, 
không đảm bảo nghĩa vụ của người phải thi hành án với nhà nước, khoản án phí 
nằm ngoài phạm vi bảo lãnh, thế chấp theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. 
Vừa qua, Tổng cục THADS ban hành Công văn 1099/TCTHADS-NV1 hướng 
dẫn thanh toán theo khoản 3 Điều 47 Luật THADS, ở địa phương các Cục 
THADS và các Chi cục THADS đã căn cứ công văn trên thanh toán khoản án 
phí theo bản án khi xử lý tài sản của bên thứ ba bảo lãnh là không dúng quy 
định. 

Giải đáp: 

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp đã có Công 
văn số 3402/TCTHADS-NV1 ngày 18/9/2017, Công văn số 3022/TCTHADS-
NV1 ngày 15/8/2017 (hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 
21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng). Việc 
thanh toán tiền thu được từ xử lý tài sản của bên thứ ba để thi hành án sẽ thực 
hiện theo các trường hợp cụ thể: 

- Trường hợp nội dung hợp đồng bảo lãnh xác định rõ về phạm vi bảo 
lãnh bao gồm cả khoản án phí thì khi thanh toán tiền thi hành án, số tiền thu 
được từ xử lý tài sản sẽ được dùng để thanh toán cả khoản án phí như quy định 
tại khoản 3 Điều 47 Luật THADS. 

- Trường hợp trong hợp đồng bảo lãnh (bảo đảm thế chấp tài sản của 
người thứ ba), bên bảo đảm chỉ cam kết bảo đảm cho một nghĩa vụ cụ thể 
(khoản tiền vay và các khoản phát sinh từ tiền vay mà không có khoản án phí) 
thì cơ quan THADS không áp dụng khoản 3 Điều 47 Luật THADS để thanh 
toán đối với khoản án phí của bản án, quyết định đó. 

- Trường hợp hợp đồng bảo lãnh có ghi rõ nghĩa vụ bảo lãnh cho cả khoản 
án phí nhưng nếu việc thi hành án thực hiện theo Nghị quyết 42/2017/QH14 
ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 
thì cần thực hiện ưu tiên thanh toán cho khoản nợ xấu. Việc thanh toán khoản án 
phí thuộc trách nhiệm của người phải THA chỉ được thực hiện sau khi đã thanh 
toán xong khoản nợ xấu hoặc do các bên đương sự có thỏa thuận hợp pháp.  

Câu hỏi 10: 

Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 47 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy 
định: “Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh 
toán cho  những người được thi hành án tính đến thời điểm có  quyết định cưỡng 
chế đó”. 

Trường hợp ra Quyết định cưỡng chế thi hành án cho 02 người được thi 
hành án, nhưng có người được thi hành án thứ ba ở tỉnh khác đang ủy thác về. 
Khi nhận được hồ sơ ủy thác là đã ra quyết định cưỡng chế, nhưng quyết định 
ủy thác lại được ban hành trước quyết định cưỡng chế. Trường hợp này khi 
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thanh toán tiền cho người được thi hành án theo Điều 47 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014 có thanh toán cho người thứ ba hay không? 

Trên thực tế, chưa có hướng dẫn khi số tiền còn lại sau khi đã chi trả lần 
đầu theo quyết định cưỡng chế thì việc chi trả lần sau cho những người được thi 
hành án tiếp theo, cơ quan THA có phải ban hành một văn bản với hình thức 
như thế nào? 

Giải đáp:  

Theo điểm b khoản 2 Điều 47 Luật THADS sửa đổi năm 2014 thì: “Số 
tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho 
những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó”. 
Việc xác định diện những người được ưu tiên thanh toán phụ thuộc vào thời 
điểm ban hành quyết định thi hành án (của việc THA được ủy thác) ban hành 
trước hay sau quyết định cưỡng chế. Nếu quyết định thi hành án có trước quyết 
định cưỡng chế thì những người được thi hành án theo quyết định ủy thác thuộc 
diện được ưu tiên thanh toán (thanh toán đầy đủ nếu số tiền thi hành án đủ để 
thanh toán và thanh toán theo tỷ lệ nếu số tiền không đủ để thanh toán). Nếu 
quyết định thi hành án ban hành sau thời điểm quyết định cưỡng chế thì những 
người được thi hành án theo quyết định thi hành được ủy thác không thuộc diện 
được ưu tiên thanh toán. 

Tuy nhiên, trường hợp quyết định THA ban hành trước quyết định cưỡng 
chế nhưng khi Cơ quan THADS nhận được quyết định ủy thác thì việc thanh 
toán tiền thi hành án đã xong (không còn tiền để thanh toán nữa) thì cần xem xét 
theo hai trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: Việc ủy thác tiến hành đúng thời hạn, đúng quy 
định pháp luật, việc cơ quan THADS chậm nhận được quyết định ủy thác không 
phải do lỗi của Chấp hành viên thì không đưa những người được thi hành án 
theo quyết định thi hành án được ủy thác vào diện ưu tiên thanh toán nữa; 

Trường hợp thứ hai: Cơ quan THADS chậm nhận được quyết định ủy 
thác do việc ủy thác có vi phạm pháp luật, có lỗi của Chấp hành viên thì phải 
xem xét, xác định rõ vi phạm, mức độ lỗi để xem xét việc bồi thường. 

Câu hỏi 11: 

 Điều 52 của Luật THADS quy định: “Việc thi hành án đương nhiên kết 
thúc ...”. Như vậy, sẽ không có Quyết định kết thúc gửi cho Viện kiểm sát và 
người phải thi hành án. Từ quy định trên dẫn đến tình trạng Viện kiểm sát không 
nắm được số vụ việc thi hành xong, số vụ việc còn tồn đọng lâu, cũng như tiến 
độ giải quyết các vụ việc về THADS (Có những trường hợp CHV đã thi hành 
xong vụ việc, nhưng quên không gạch sổ thụ lý, dẫn đến vụ việc đó vẫn còn tồn 
đọng). 

Khoản 1 Điều 53 được thực hiện trong mọi trường hợp khi đương sự đã 
thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của mình hay chỉ thực hiện khi có yêu cầu xác 
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nhận kết quả thi hành án của đương sự? Nếu đương sự không có yêu cầu xác 
nhận kết quả thi hành án thì cơ quan thi hành án có phải tự xác nhận kết quả thi 
hành án để việc thi hành án đương nhiên kết thúc? 

Giải đáp: 

Luật THADS sửa đổi năm 2014 đã sửa đổi Điều 52 Luật THADS năm 
2008 theo hướng quy định việc THA đương nhiên kết thúc khi có xác nhận của 
cơ quan THADS về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình. 
Như vậy, trong trường hợp đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của 
mình thì cơ quan THADS phải có văn bản xác nhận và đây là cơ sở pháp lý để 
kết thúc việc thi hành án. Việc xác nhận này không cần phải có yêu cầu hay đề 
nghị của đương sự. Việc xác nhận này có nhiều ý nghĩa cho đương sự, cho cơ 
quan THADS, cơ quan quản lý THADS, VKSND. Còn việc xác nhận kết quả thi 
hành án quy định tại Điều 53 Luật THADS sửa đổi năm 2014 là trường hợp thực 
hiện quyền của đương sự, khi đương sự có yêu cầu xác nhận đã thi hành được 
một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thi hành án thì cơ quan THADS phải xác nhận 
cho họ.  

Tuy nhiên, Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu 
nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, trong đó có thủ tục xác nhận kết thúc việc 
THA để lưu trữ hồ sơ. Do vậy, trước mắt vẫn thực hiện theo quy định của Thông 
tư số 01/2016/TT-BTP.  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản đề nghị Tổng cục THADS - 
Bộ tư pháp sớm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, bổ sung mẫu văn 
bản xác nhận việc thi hành án kết thúc trong trường hợp người phải thi hành án 
đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình và sửa đổi Thông tư số 
01/2016/TT-BTP theo hướng: Cơ quan THADS phải có xác nhận về việc đương 
sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình, làm cơ sở để kết thúc thi hành 
án và lưu trữ hồ sơ thi hành án. 

 Câu hỏi 12:  

- Khoản 1 Điều 57 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “1. Trước khi 

ủy thác, cơ quan thi hành án dân sự phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài 

sản kê biên tại địa bàn có liên quan đến khoản uỷ thác...”. Như vậy, có thể hiểu 

cơ quan THADS tại nơi ra quyết định THA phải tiến hành xử lý xong tài sản, 

xác định không còn tài sản tại nơi đang tổ chức THA thì mới ra quyết định ủy 

thác đến cơ quan THADS nơi có tài sản của người phải THA. Tuy nhiên, đối với 

bản án tuyên xử lý nhiều tài sản của người phải THA tại nhiều địa phương khác 

nhau, nếu xử lý xong tài sản đã kê biên tại nơi ra quyết định THA, sau đó mới 

lần lượt tiến hành ủy thác đến cơ quan THADS nơi có các tài sản tiếp theo để kê 

biên, xử lý tài sản thì dẫn đến đương sự có thể tẩu tán tài sản, mà không thể thu 

hồi được tiền để thi hành án. Đây là bất cập, đề nghị hướng dẫn cụ thể? 
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- Khoản 2 Điều 57 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “Cơ quan 
THADS nơi nhận uỷ thác không được trả lại quyết định uỷ thác cho cơ quan 
THA đã uỷ thác mà phải tiếp tục thực hiện việc THA theo quy định của Luật 
này....”. Quy định như vậy sẽ khó khăn trong trường hợp người phải THA 
không sinh sống cư trú hoặc không có tài sản ở địa phương, dẫn đến tình trạng 
tồn đọng kéo dài không thi hành được. Đề nghị  hướng dẫn? 

Giải đáp: 

- Khoản 1 Điều 57 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “1. Trước 
khi ủy thác, cơ quan thi hành án dân sự phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, 
tài sản kê biên tại địa bàn có liên quan đến khoản uỷ thác...”.   

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể nêu trên, bản án tuyên xử lý nhiều tài 
sản, tại nhiều địa phương để thi hành nghĩa vụ của người phải THA; mà khi xác 
minh sơ bộ thấy tài sản tại địa bàn ủy thác đi chắc chắn không đủ để thi hành 
nghĩa vụ của người phải THA thì để tránh việc người phải THA có thể tẩu tán 
tài sản, mà không thể thu hồi được để thi hành án; cơ quan THADS tại nơi ra 
quyết định THA căn cứ khoản 3 Điều 55 Luật THADS phải kịp thời ra quyết 
định ủy thác cho các cơ quan THADS tại nơi có tài sản đã được ghi nhận tại bản 
án, quyết định để thi hành án (trong thời hạn 05 ngày làm việc, trừ trường hợp 
thi hành quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời).  

- Về quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật THADS: 

Đối với trường hợp Cơ quan THADS nơi nhận uỷ thác xác minh điều kiện 

thi hành án của người phải THA cho thấy họ không cư trú, làm việc hoặc không 

có trụ sở ở địa phương nơi nhận ủy thác thì Cơ quan THADS nơi nhận ủy thác 

căn cứ điểm c khoản 1 Điều 44a Luật THADS, “...c) Chưa xác định được địa 

chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao 

cho người khác nuôi dưỡng” để ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án.  

Trường hợp kết quả xác minh điều kiện thi hành án của người phải THA 

cho thấy, có căn cứ xác định người phải THA có tài sản hoặc cư trú, làm việc 

hoặc có trụ sở ở địa phương khác thì cơ quan THADS đã nhận ủy thác, ủy thác 

tiếp cho cơ quan THADS nơi có điều kiện THA (kể cả cơ quan THADS đã ra 

Quyết định ủy thác đi) theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 

62/2015/NĐ-CP, “...5. Trường hợp người phải thi hành án không có tài sản 

hoặc không cư trú, làm việc hoặc không có trụ sở ở địa phương thì cơ quan thi 

hành án dân sự nhận ủy thác thực hiện theo quy định tại Điều 44a Luật Thi 

hành án dân sự; trường hợp xác định người phải thi hành án có tài sản hoặc cư 

trú, làm việc hoặc có trụ sở ở địa phương khác thì ủy thác tiếp cho cơ quan thi 

hành án dân sự nơi có điều kiện thi hành.” 

.  
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Câu hỏi 13.  

Hiện nay, việc xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS với các khoản nộp ngân 
sách Nhà nước được quy định tại các Điều từ 61 đến 64 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014 và Thông tư số 12/2015/TTLT ngày 15/9/2015 có nhiều cách hiểu 
khác nhau, cụ thể: 

- Quan điểm của cơ quan THADS: Thủ tục xác minh điều kiện thi hành 
án theo đúng quy định của Điều 44 Luật THADS sửa đổi năm 2014 và chỉ cần 
tiến hành qua chính quyền địa phương, xác định rõ người phải thi hành án không 
có tài sản (về nhà, đất và các tài sản là động sản), thu nhập và các điều kiện 
khác. 

- Quan điểm của Viện kiểm sát: Khi xác minh đối với người phải THA thì 
cần phải tiếp tục tiến hành xác minh qua Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 
xem người phải thi hành án có quyền sử dụng đất hay không thì mới có đủ điều 
kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.  

Tuy nhiên, việc xác minh qua Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gặp 
nhiều khó khăn do cơ quan này yêu cầu phải cung cấp được số thửa, số tờ bản 
đồ để tra cứu tên người được cấp Giấy CNQSD đất và nhiều trường hợp chính 
quyền địa phương không thể cung cấp thông tin cho cơ quan THADS. 

 Giải đáp:  

Theo quy định tại các khoản 2, 4, 6 và 7 Điều 44 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014 thì việc thực hiện việc xác minh về điều kiện thi hành án đối với 
người phải thi hành án được thự hiện tại các cơ quan quản lý hành chính tại địa 
phương nơi người phải thi hành án có địa chỉ hợp lệ. Do đó, quan điểm của cơ 
quan Thi hành án dân sự là có cơ sở và đủ căn cứ theo quy định pháp luật. 

Như vậy, việc xác minh qua Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để lấy 
kết quả, thực hiện xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án theo quan điểm của 
VKSND là không cần thiết, trừ trường hợp kết quả xác minh của VKSND cho 
thấy, người phải thi hành án có tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất. Trường hợp xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với tài 
sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm phục vụ cho việc cưỡng 
chế kê biên, xử lý tài sản nhà, đất được chính xác. 

Câu hỏi 14:  

Khoản 5 Điều 61 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “...Quyết 
định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ 
thi hành án”. Vậy quyết định thi hành án lần đầu trong trường hợp ủy thác thi 
hành án là quyết định của cơ quan THADS ủy thác đi hay của cơ quanTHADS 
nhận ủy thác?  
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Giải đáp:  

Quyết định thi hành án lần đầu là quyết định được cơ quan THADS thụ lý 
đầu tiên ban hành. Trong trường hợp nhận được ủy thác thì quyết định thi hành 
án lần đầu là quyết định của cơ quan THADS đã ra quyết định ủy thác.  

Trong trường hợp cơ quan THADS thụ lý đầu tiên không ra quyết định thi 
hành án mà thực hiện ủy thác thẳng thì quyết định thi hành án lần đầu do cơ 
quan THADS nhận ủy thác ban hành. 

Câu hỏi 15.  

Theo quan điểm của VKSND thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được kết quả thẩm định giá thì Chấp hành viên phải thông báo cho 
đương sự quyền yêu cầu định giá lại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 99 
Luật THADS sửa đổi năm 2014, rồi mới tiến hành phân chia tài sản chung vợ 
chồng theo thỏa thuận của đương sự. Còn theo quan điểm của cơ quan THADS 
thì phải hết thời hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 74 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014, kể từ ngày Chấp hành viên tiến hành phân chia tài sản chung rồi mới 
thông báo về quyền yêu cầu định giá lại tài sản cho đương sự.  

Đề nghị hướng dẫn? 

Giải đáp: 

Theo quy định tại Điều 74 Luật THADS sửa đổi  năm 2014 thì trình tự về 
xác định, phân chia, xử lý tài sản chung của vợ chồng để kê biên tài sản thi hành 
án được Chấp hành viên thực hiện trước khi thẩm định giá và bán đấu giá tài sản 
để thi hành án. Khi đã có kết quả thẩm định giá, CHV thông báo cho đương sự 
biết để thực hiện quyền yêu cầu (nếu có) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
99 Luật THADS sửa đổi  năm 2014 - thời hạn để đương sự thực hiện yêu cầu là 
05 ngày. 

Đối với trường hợp đã nêu cho thấy, trình tự xác định, phân chia, xử lý tài 
sản chung của vợ chồng để kê biên tài sản thi hành án không được Chấp hành 
viên thực hiện đúng quy định của Luật THADS sửa đổi  năm 2014. 

Câu hỏi 16.  

Điểm a khoản 1 Điều 99 Luật THADS sửa đổi  năm 2014 quy định một 
trong các căn cứ để định giá lại tài sản kê biên là Chấp hành viên có vi phạm 
nghiêm trọng quy định tại Điều 98 Luật THADS sửa đổi năm 2014 dẫn đến sai 
lệch kết quả định giá tài sản.  

Tuy nhiên, Luật THADS sửa đổi năm 2014 không quy định những trường 
hợp nào được xem là vi phạm nghiêm trọng. Đề nghị hướng dẫn? 

Giải đáp: 

“Vi phạm nghiêm trọng” quy định tại Điều 98 Luật THADS sửa đổi năm 
2014 dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản để làm cơ sở định giá lại tài sản thi 
hành án theo điểm a khoản 1 Điều 99 Luật THADS sửa đổi năm 2014 được 
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VKSND tối cao và Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp thống nhất nhận thức, gồm  
các trường hợp sau đây: 

- Không cho đương sự thỏa thuận về giá hoặc thỏa thuận lựa chọn tổ chức 
thẩm định giá; 

- Không lập biên bản về việc đương sự thỏa thuận về giá hoặc về lựa chọn 
tổ chức thẩm định giá; 

- Cho đương sự thỏa thuận nhưng không sử dụng kết quả thỏa thuận của 
đương sự về giá hoặc về tổ chức thẩm định giá mà tự mình ký hợp đồng định giá 
với tổ chức thẩm định giá khác; 

- Ký hợp đồng thẩm định giá với tổ chức không có thẩm quyền thẩm 
quyền định giá; 

- Người ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá hoặc ký chứng thư thẩm định 
giá không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

- Nội dung hợp đồng thẩm định giá không phản ánh đầy đủ, khách quan 
về tài sản THA cần thẩm định giá; 

- CHV tự định giá không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. 

Sau khi xác định vi phạm như các trường hợp trên, cần xác định các vi 
phạm này có dẫn đến làm sai lệch kết quả định giá tài sản hay không. Nếu làm 
sai lệch thì cần phải định giá lại. Trường hợp, tuy có vi phạm nhưng không dẫn 
đến làm sai lệch kết quả định giá thì cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 
Chấp hành viên. 

Câu hỏi 17:  

Trên thực tế, khi người được thi hành án nhận quyền sử dụng đất để trừ 
vào số tiền được thi hành án hoặc mua trúng đấu giá quyền sử dụng đất thường 
gặp khó khăn trong việc đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất do diện tích thực tế với 
diện tích trên Giấy chứng nhận có sự chênh lệch. Cơ quan quản lý đất đai 
thường yêu cầu người mua tài sản thi hành án cung cấp các giấy tờ khác có liên 
quan đến tài sản theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 106 Luật THADS sửa 
đổi năm 2014, làm khó khăn cho người nhận quyền sử dụng đất để trừ vào số 
tiền được thi hành án hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án. 

Giải đáp:  

Nguyên nhân của tình trạng trên là do Chấp hành viên không thực hiện 
đúng quy định tại khoản 2 Điều 20, Điều 44, khoản 2 Điều 88, Điều 89 Luật 
THADS sửa đổi năm 2014 và Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP về thực hiện 
các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án và về việc kê biên tài sản. Khi xác 
minh điều kiện thi hành án và cưỡng chế kê biên tài sản, Chấp hành viên phải 
làm rõ thực trạng của tài sản để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến. Khi 
kiểm sát, phát hiện vi phạm của Chấp hành viên, VKSND có quyền thực hiện 
yêu cầu, kiến nghị nhằm khắc phục vi phạm hoặc kháng nghị hủy kết quả kê 
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biên tài sản của cơ quan THADS vì lý do tài sản kê biên không đúng thực tế, có 
vi phạm nghiêm trọng, không đảm bảo các trình tự, thủ tục và không thực hiện 
đầy đủ các qui định của Luật THADS sửa đổi năm 2014 (bao gồm cả trường 
hợp tài sản đã bán đấu giá thành).  

Trường hợp tài sản để thi hành án (đã kê biên) đã được bán đấu giá thành, 
người mua tài sản thấy diện tích đất không phù hợp với Giấy CNQSD đất nhưng 
không tự thỏa thuận được và Viện kiểm sát phát hiện vi phạm thì kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 

Câu hỏi 18. 

Điểm e khoản 3 Điều 106 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định "Hồ 
sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có: ... e) Giấy tờ khác có liên 
quan đến tài sản". 

Trường hợp đương sự tự nguyện giao tài sản trong bản án ly hôn, thì cơ 
quan THADS không có nghĩa vụ phải thu hồi Giấy CNQSD đất. Việc thu hồi 
Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 111 Luật THADS sửa đổi năm 2014 chỉ 
khi cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất.  

Tuy nhiên, khi người được thi hành án làm thủ tục cấp Giấy CNQSD đất  
theo bản án tuyên, Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu phải có công văn của cơ 
quan THADS thu hồi Giấy CNQSD đất cũ của đương sự. Điều này là không phù 
hợp với quy định của Luật. 

Giải đáp:  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật THADS sửa đổi năm 2014, cơ 
quan THADS có trách nhiệm cung cấp đầy đủ những văn bản, giấy tờ quy định 
tại khoản 3 Điều này cho người mua tài sản, người nhận tài sản để trừ vào số 
tiền thi hành án. Trong số các giấy tờ quy định tại điểm e khoản 3 Điều 106 Luật 
THADS 2014 có các “giấy tờ khác có liên quan đến việc thi hành án”. Điều 28 
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ đã quy định 
trường hợp cơ quan THADS không thu hồi được giấy tờ có liên quan đến tài sản 
quy định tại điểm e khoản 3 Điều 106 thì có văn bản nêu rõ lý do. Quy định này 
có nghĩa là cơ quan THADS có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu thu hồi 
Giấy CNQSD đất cũ, cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền các văn bản, tài liệu 
quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật THADS sửa đổi năm 2014 để đề nghị làm 
thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản cho người mua, người nhận 
tài sản để thi hành án. Trong hồ sơ phải có văn bản đề nghị thu hồi Giấy 
CNQSD đất cũ.  

Quy định về việc thu hồi Giấy CNQSD đất khi kê biên tài sản để thi hành 
án tại Điều 111 Luật THADS sửa đổi năm 2014, không đồng nghĩa với việc Cơ 
quan THADS phải có văn bản yêu cầu thu hồi Giấy CNQSD đất cũ chỉ khi kê 
biên tài sản là quyền sử dụng đất. Nói cách khác, trong trường hợp sau khi đã có 
quyết định thi hành án, đương sự tự nguyện giao đất thì cơ quan THADS vẫn 
phải có trách nhiệm có văn bản yêu cầu thu hồi Giấy CNQSD đất cũ.  
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Quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai là hướng dẫn 
trách nhiệm của Văn phòng ĐKĐĐ trong trường hợp người sử dụng đất không 
giao nộp Giấy chứng nhận. Còn khi cơ quan THADS cung cấp cho Văn phòng 
ĐKĐĐ các văn bản, tài liệu theo khoản 3 Điều 106 Luật THADS sửa đổi năm  
2014, trong đó có Văn bản không thu hồi được Giấy chứng nhận cũ hoặc Biên 
bản làm việc về việc không thu hồi được Giấy chứng nhận cũ thì Văn phòng 
ĐKĐĐ có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận mới. 
Quy định này không mâu thuẫn với các quy định nêu trên của Luật THADS và 
Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. 

Câu hỏi 19.  

Khoản 2 Điều 110 quy định “2. Người phải thi hành án chưa được cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thuộc trường hợp được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện 
quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được 
kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”.  

Tuy nhiên, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về “Điều kiện thực 
hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế 
chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, 
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
khi có các điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp 
nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; 

b) Đất không có tranh chấp; 

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

d) Trong thời hạn sử dụng đất. 

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện 
các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử 
dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ 
điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này. 

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp 
quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai 
và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.” 

Như vậy, có sự mâu thuẫn giữa quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 
2013 và khoản 2 Điều 110 Luật THADS sửa đổi năm 2014 gây khó khăn cho 
Chấp hành viên khi kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án. 

 Giải đáp: 

Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện thực hiện các 
quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế 
chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người được Nhà 
nước giao quyền sử dụng đất. 
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Khoản 2 Điều 110 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định chế tài của 
Nhà nươc để xử lý tài sản là QSDĐ để thi hành án thì Chấp hành viên phải kê 
biên cả quyền sử dụng đất của người phải thi hành án khi đất chưa được cấp 
Giấy chứng nhận nhưng có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.  

Như vậy, không có sự mâu thuẫn giữa quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 
năm 2013 và khoản 2 Điều 110 Luật THADS sửa đổi năm 2014 vì mỗi một điều 
luật quy định một nội dung khác nhau. 

Câu hỏi 20.  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật THADS sửa đổi năm 2014 thì 
“Người phải thi hành án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà 
thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng 
chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất 
đó”.  

Khi cơ quan THADS đem tài sản đã kê biên, thẩm định giá là quyền sử 
dụng đất nêu trên để bán đấu giá thì gặp khó khăn vì theo quy định tại Điều 35 
Luật Đấu giá tài sản năm 2017 thì tại cuộc bán đấu giá tài sản là bất động sản 
phải có sự tham gia của Công chứng viên để thực hiện công chứng Hợp đồng 
mua bán tài sản theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013; nếu Công chứng 
viên không tham gia thì cuộc bán đấu giá không đảm bảo trình tự theo pháp luật.  

Trong khi đó, điểm d khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 quy 
định hồ sơ yêu cầu Công chứng gồm: “Bản sao chứng nhận quyền sở hữu, 
quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài 
sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong 
trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó”. Như vậy, khi chưa có 
Giấy CNQSD đất (Giấy CN quyền sở hữu), Công chứng viên không thể tham 
gia cuộc bán đấu giá và công chứng hồ sơ mua bán tài sản đấu giá là quyền sử 
dụng đất và việc bán đấu giá sẽ không thể thực hiện được.  

Đây là bất cập, đề nghị hướng dẫn? 

Giải đáp: 

Đối với tài sản là quyền sử dụng đất mà người phải thi hành án chưa được 
cấp Giấy CNQSD đất nhưng thuộc trường hợp được cấp Giấy CNQSD đất theo 
quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, 
nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn được kê biên, xử lý đối với quyền 
sử dụng đất đó theo quy định tại khoản 2 Điều 110 Luật THADS sửa đổi năm 
2014. Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật này, trước khi tiến hành kê 
biên, Chấp hành viên phải thực hiện việc xác minh, yêu cầu cơ quan đăng ký 
cung cấp thông tin về tài sản, giao dịch đã đăng ký, sau đó ban hành văn bản gửi 
UBND có thẩm quyền xác định quyền sử dụng đất có thuộc trường hợp được 
cấp Giấy CNQSD đất theo quy định của pháp luật hay không. Chấp hành viên 
căn cứ văn bản trả lời của UBND để xác định việc cưỡng chế kê biên. 
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 Văn bản trả lời của UBND có thẩm quyền là giấy tờ để sử dụng thay thế 
Giấy CNQSD, quyền sở hữu được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp 
luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Giấy tờ thay thế Giấy 
CNQSD, quyền sở hữu này là căn cứ để Công chứng viên tham gia đấu giá và 
chứng thực Hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá; làm tài liệu đưa vào Hồ sơ 
đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng để cơ quan có thẩm quyền có 
trách nhiệm cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở được quy định tại Điều 106 
Luật THADS năm 2014 và theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định 
62/2015/NĐ-CP. 

Câu hỏi 21. 

Khoản 5 Điều 115 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định khi cưỡng 
chế trả nhà, giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải thi hành án cho người 
trúng đấu giá, nếu xét thấy sau khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà 
người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì 
trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp hành viên trích 
lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù 
hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn 01 năm. Tuy 
nhiên, điều luật không quy định rõ việc “trích lại từ số tiền bán tài sản một 
khoản tiền để người phải thi hành án thuê nhà” trong khi người phải thi hành án 
(và những người thân sống cùng) là trẻ con, người già, người neo đơn, không 
nơi nương tựa. Nếu chỉ trích lại riêng cho người phải thi hành án thì có thể chỉ 
thuê được nhà diện tích không đảm bảo cho cuộc sống, sinh hoạt cho cả gia đình 
họ trong điều kiện tối thiểu; do không có nơi ở, không có nguồn thu nhập, không 
có tài sản để tạo lập nơi ở mới hoặc thuê nhà để ở cho cả gia đình nên nhiều 
trường hợp người phải thi hành án không nhận tiền để đi thuê nhà trong khi họ 
không có nơi ở nào khác. 

Những trường hợp này, chính quyền địa phương, cơ quan Công an và dư 
luận không đồng tình, không ủng hộ việc cưỡng chế vì cho rằng sẽ gây ảnh 
hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, về quyền chỗ 
ở của công dân… dẫn đến nhiều vụ bị kéo dài không tổ chức thi hành được. Đề 
nghị hướng dẫn? 

Giải đáp: 

Nhằm đảm bảo quyền có chỗ ở hợp pháp cho công dân, đảm bảo an ninh 
chính trị - an toàn xã hội tại địa phương, khoản 5 Điều 115 Luật THADS sửa đổi 
năm 2014 đã quy định: “Trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của 
người phải thi hành án cho người mua được tài sản bán đấu giá, nếu xét thấy sau 
khi thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không 
còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho 
người được thi hành án, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản 
tiền để người phải thi hành án thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa 
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phương trong thời hạn 01 năm. Nghĩa vụ thi hành án còn lại được tiếp tục thực 
hiện theo quy định của Luật này”. 

Để áp dụng tương tự pháp luật, khi cưỡng chế nhà ở duy nhất của người 
bảo lãnh hoặc người nhận thế chấp, điểm 12 mục 12.2 Công văn số 
1103/TCTHADS-NV1 ngày 30/3/2017 của Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp về 
việc hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ THADS, đã hướng dẫn cụ thể về việc 
trích tiền thuê nhà cho người thứ ba khi dùng nhà ở duy nhất của mình bảo lãnh 
cho người phải thi hành án. Nhưng sau khi xử lý tài sản, thanh toán nghĩa vụ thi 
hành án cho người phải thi hành án, họ không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo 
lập nơi ở mới. Trước khi làm thủ tục chi trả cho người được thi hành án, Chấp 
hành viên có thể áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật THADS để trích 
lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại 
địa phương trong thời hạn 01 năm để họ tạo lập nơi ở mới.  

Riêng đối với những việc thi hành án liên quan đến xử lý nợ xấu của các 
tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử 
lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 42) thì đang 
còn nhiều bất cập, vướng mắc chưa có cơ chế điều chỉnh. Lý do, Điều 12 Nghị 
quyết 42 quy định: “Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được 
ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện 
nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. Trường hợp 
một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên 
thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp 
luật”. 

Như vậy, khi tổ chức việc thi hành án liên quan đến xử lý nợ xấu của 
Ngân hàng thì số tiền thi hành án thu được sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ 
và chi phí xử lý tài sản bảo đảm thì được ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng, sau 
đó mới đến các khoản thuế và các nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo 
đảm. Do đó, việc trích lại tiền để cho người phải thi hành án hay người thứ ba 
thuê nhà không được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 
THADS. 

Ngoài ra, còn một số nội dung như: để xác định nợ xấu, cơ quan THADS 
phải có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng liên quan đến việc thi hành án, xác 
định đó là khoản nợ xấu hay không (Nghị quyết 42 và hướng dẫn của Tổng cục 
THADS không hướng dẫn cụ thể, bắt buộc phải có yêu cầu) nhưng để đảm bảo 
tính chặt chẽ, cần có xác nhận thì mới xử lý theo Nghị quyết 42 và khi tổ chức 
tín dụng được thanh toán tiền thi hành án thì phải nộp phí thi hành án. Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tổng hợp để kiến nghị xây dựng Thông tư liên tịch 
hướng dẫn thi hành. 

Câu hỏi 22:  
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Nhiều trường hợp người phải thi hành án phải thi hành khoản án phí và 
được nhận lại tài sản là giấy tờ (như chứng minh nhân dân, điện thoại di 
động...). Do người phải thi hành án đang chấp hành án phạt tù, thân nhân của họ 
tự nguyện đến nộp tiền thay và đề nghị được nhận lại giấy tờ, tài sản đó. Để có 
được giấy ủy quyền để trả tài sản cho người nhận ủy quyền rất khó khăn. 
Trường hợp này hiện nay có 02 quan điểm: 

+ Quan điểm của cơ quan THADS: Sau khi kiểm tra căn cước, giấy tờ tùy 
thân, đối chiếu với phần lý lịch ghi trong bản án, nếu đúng là thân nhân của 
người phải thi hành án thì tiến hành thu tiền và làm thủ tục trả giấy tờ, tài sản 
được nhận lại cho gia đình (vận dụng) để giải quyết các vụ việc tồn đọng. 

+ Quan điểm của VKSND: Việc trả lại giấy tờ, tài sản đó phải được trả 
trực tiếp cho người phải thi hành án, trường hợp trả cho thân nhân nhận thay thì 
phải có giấy ủy quyền của người phải thi hành án theo quy định. 

Những năm qua, có một lượng lớn tiền do Trại giam thu của phạm nhân là 
người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp chuyển về 
cho Cơ quan THADS xử lý nhưng tồn nhiều năm chưa xử lý được. Đề nghị cho 
hướng giải quyết? 

Giải đáp:  

Về nội dung trả lại tài sản, giấy tờ cho người đang chấp hành án phạt tù 
thì quan điểm của VKSND là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật.  

Trường hợp này, văn bản ủy quyền của người phải thi hành án là phạm 
nhân do Giám thị trại giam, trại tạm giam xác nhận theo quy định tại khoản 1 
Điều 129 Luật THADS sửa đổi năm 2014 và Điều 10 của Thông tư liên tịch số 
07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục 
thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy 
tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân.  

Để giải quyết khoản tiền tồn Trại giam thu được của phạm nhân hoặc thân 
nhân của họ tự nguyện nộp được chuyển về cho Cơ quan THADS, ngoài Thông 
tư liên tịch số 07/2013/TTLT cần có sự phối, kết hợp từ các cơ quan cho chủ 
trương cùng thống nhất thực hiện. Việc xử lý còn nhiều khó khăn bất cập, do 
người phải thi hành án phần lớn được xét xử ở các Tòa án ở các tỉnh khác và có 
nơi cư trú ở nhiều tỉnh khác nhau trong cả nước, để xác định hồ sơ thi hành án 
đang do cơ quan THADS nào đang thụ lý giải quyết cũng rất khó khăn do chưa 
có hệ thống phần mềm quản lý phần nghĩa vụ dân sự. Trong đó, cũng có trách 
nhiệm của cơ quan THADS khi tiếp nhận tiền từ Trại giam chưa kịp thời phân 
loại để xử lý. 

Câu hỏi 23:  

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 Luật THADS sửa đổi năm 
2014, thì thời hạn trả lời kiến nghị của cơ quan THADS về việc xem xét lại bản 
án, quyết định của Tòa án theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn 
90 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị. Tuy nhiên, pháp luật lại không có quy 
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định về việc hết thời hạn trả lời kiến nghị mà cơ quan có thẩm quyền cũng 
không có văn bản trả lời thì việc thi hành án giải quyết như thế nào?  

Giải đáp:  

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 Luật THADS sửa đổi năm 
2014, thời hạn của TAND tối cao trả lời kiến nghị của cơ quan THADS trong  
việc xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái 
thẩm trong là 90 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan THADS. 
Trong thời gian này việc tổ chức THA có thể tạm dừng chờ kết quả trả lời của 
Tòa.  

Thực tế, trong thời gian 90 ngày, việc cơ quan THADS hỏi bằng văn bản 
có tòa có văn bản trả lời, có tòa không trả lời và cũng không có quy định, chế tài 
nào đối với Tòa án nếu Tòa không trả lời. Như vậy, bản án quyết định có kiến 
nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đang có hiệu lực pháp luật nên vẫn phải được cơ 
quan THADS tiếp tục đưa ra thi hành. 

Câu hỏi 24.  

Khoản 5 và 6 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định những 
trường hợp người phải THA chưa có điều kiện THA, sau 02 lần xác minh vẫn 
chưa có điều kiện thi hành, thì cơ quan THADS chuyển những người đó sang sổ 
theo dõi riêng. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều 
kiện THA của người phải THA. Theo đó, việc xác minh lại khi có “thông tin 
mới” về điều kiện của người phải THA sẽ dẫn đến việc Chấp hành viên đưa ra lý 
do “không có thông tin mới” nên không tiến hành việc xác minh, đôn đốc để giải 
quyết vụ việc dẫn đến vụ việc bị tồn đọng kéo dài.  

Vì vậy, cần hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp trên? 

Giải đáp: 

Khoản 2 Điều 44 Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định: “Trường hợp 
người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án thì ít nhất 06 tháng một 
lần, Chấp hành viên phải xác minh điều kiện thi hành án; trường hợp người 
phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án là người đang chấp hành hình 
phạt tù mà thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc 
không xác định được địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án thì thời 
hạn xác minh ít nhất 01 năm một lần. Sau hai lần xác minh mà người phải thi 
hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành thì cơ quan THADS phải thông báo 
bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh. Việc xác minh 
lại được tiến hành khi có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải 
thi hành án”. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thì các 
loại việc chưa có điều kiện thi hành án được cơ quan THADS chuyển sang sổ 
theo dõi riêng kể từ khi có đủ các điều kiện:  
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1) Đã hết thời hạn 02 năm, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều 
kiện thi hành án đối với trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù mà thời 
gian chấp hành hình phạt tù còn lại từ 02 năm trở lên hoặc không xác định được 
địa chỉ, nơi cư trú mới của người phải thi hành án hoặc đã hết thời hạn 01 năm, 
kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.  

2) Đã xác minh ít nhất hai lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Thi 
hành án dân sự.  

3) Không có thông tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi 
hành án. 

Như vậy, đối với những việc chưa có điều kiện thi hành án được vào sổ 
theo dõi riêng như trên thì Chấp hành viên chỉ xác minh lại khi có thông tin mới 
về điều kiện thi hành án, không phải tiếp tục xác minh theo định kỳ.   

Câu hỏi 25.  

Tại Điều 10 Nghị định 62/2015/NĐ-CP cần làm rõ như thế nào là “có căn 
cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ”, đến nay chưa có 
văn bản hướng dẫn. Thực tiễn cho thấy, cũng một sự việc hay cùng một hành vi, 
khi đương sự có đơn yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, có lúc cơ quan THADS 
chấp nhận yêu cầu của đương sự, nhưng cũng có lúc không chấp nhận vì cho 
rằng không có căn cứ. Đề nghị hướng dẫn? 

Giải đáp: 

Điều 7 và Điều 7a Luật THADS sửa đổi năm 2014 quy định về một trong 
các quyền của người được thi hành án và người phải thi hành án: “Yêu cầu thay 
đổi CHV trong trường hợp có căn cứ cho rằng CHV không vô tư khi làm nhiệm 
vụ”. Bên cạnh đó, Điều 20 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của CHV; Điều 21 
quy định những việc CHV không được làm. Các quy định tại các Điều 7, 7a, 20 
và 21 nêu trên không nêu rõ như thế nào là trường hợp CHV không vô tư trong 
khi làm nhiệm vụ và Điều 10 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 
hướng dẫn 04 trường hợp đương sự có quyền yêu cầu thay đổi CHV.  

Về căn bản, những hành vi pháp luật quy định Chấp hành viên không 
được làm tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 10 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, 
Điều 21 Luật THADS sửa đổi năm 2014 có liên quan trực tiếp đến vụ việc 
nhưng Chấp hành viên đã làm đều coi là “không vô tư khi làm nhiệm vụ”. Từ đó, 
đương sự có quyền đề nghị thay đổi và cơ quan THADS xem xét, thay đổi CHV. 
Khi nhận được yêu cầu thay đổi Chấp hành viên của đương sự, cơ quan THADS 
yêu cầu đương sự đưa ra các căn cứ để chứng minh về hành vi “không vô tư” 
của Chấp hành viên. Trên cơ sở đó, cơ quan THADS xem xét, xác định chấp 
nhận hay không chấp nhận yêu cầu của đương sự. 

Có thể cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi có một trong các hành vi 
sau đây: 
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- Có chứng cứ chứng minh Chấp hành viên cố tình không thực hiện thủ 
tục thi hành án theo quy định pháp luật (ví dụ như không thông báo cho đương 
sự để thực hiện các quyền của mình, kéo dài việc xác minh, không kê biên tài 
sản mặc dù đủ điều kiện để kê biên…);  

- Có chứng cứ cho thấy Chấp hành viên gặp gỡ không đúng quy định, trao 
đổi với một bên đương sự nhằm mục đích vụ lợi;  

- Từ chối nhận văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ án do đương 
sự cung cấp nhằm trốn tránh trách nhiệm thi hành án; 

- Chấp hành viên và người thân (vợ, chồng, con) có mối quan hệ họ hàng, 
lệ thuộc trực tiếp về quyền lợi chính trị, vật chất đối với đương sự dẫn đến 
không khách quan khi tổ chức thi hành án… 

Câu hỏi 26.  

Điều 47 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định 07 trường hợp không 
phải chịu phí thi hành án. Tuy nhiên, tại Điều 6 Thông tư số 216/2016/TT-BTC 
có nêu lại 07 trường hợp như Điều 47 Nghị định 62/2015//NĐ-CP và thêm 01 
trường hợp thứ 08 là “Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời 
hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật thi hành án dân sự”.  

Điều 60 Luật THADS có quy định giao cho Chính Phủ quy định chi tiết 
hướng dẫn thi hành về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng về phí THADS;  khoản 
5 Điều 46 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định “Thủ tục thu, nộp, miễn, giảm, 
quản lý, sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính và Bộ tư pháp quy định”; 
khoản 1 Điều 1 Thông tư số 216 quy định “Thông tư này quy định về mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự”.  

Như vậy, với việc nêu lại những trường hợp không phải chịu phí thi hành  
án đã được quy định tại Điều 47 Nghị định 62/2015/NĐ-CP là không cần thiết 
và việc quy định thêm một trường hợp “Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi 
hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật 
THADS” không phải chịu phí thi hành án là không đúng thẩm quyền và trái với 
Điều 47 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.  

Giải đáp:  

Điều 60 Luật THADS 2014 chỉ quy định: “Chính phủ quy định mức phí 
thi hành án dân sự, thủ tục thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự”; 

Khoản 5 Điều 46 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định: “Thủ tục thu, 
nộp, miễn, giảm, quản lý, sử dụng phí thi hành án do Bộ Tài chính và Bộ tư 
pháp quy định”; 

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy định: “Thông tư này 
quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân 
sự”.  
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Nghị định số 62/2015/NĐ-CP chưa quy định rõ về trường hợp không phải 
chịu phí THADS. Do đó, Điều 6 Thông tư số 216/2016/TT-BTC có nêu lại 07 
trường hợp như Điều 47 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và thêm 01 trường hợp 
thứ 08 là “Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời hạn tự 
nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật THADS” không phải chịu phí 
THADS trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo Điều 45 Luật THADS cho 
đầy đủ hơn và không trái với Điều 47 Nghị định 62/2015/NĐ-CP. 

Câu hỏi 27.  

Trường hợp quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng cho người khác từ 
trước khi có bản án, nhưng mới có hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng, 
chưa làm thủ tục chuyển hồ sơ sang Cơ quan đăng ký có thẩm quyền và người 
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng nhà ở kiên cố. Khi Cơ 
quan thi hành án yêu cầu Cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về quyền sử dụng 
đất thì vẫn đứng tên người phải thi hành án. Khi tiến hành cưỡng chế quyền sử 
dụng đất gặp khó khăn là trên đất đã có tài sản gắn liền là nhà và các công trình 
xây dựng của người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu cưỡng chế 
quyền sử dụng đất thì giải quyết tài sản trên đất như thế nào?  

Giải đáp: 

Trong trường hợp này cần xác định thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thi hành án, cụ thể: 

- Trước ngày 01/7/2014 trở về trước: Căn cứ Luật đất đai năm 2003; 
khoản 4 Điều 146 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; 
điểm c, tiết 2.13 Mục 2 Phần III Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 
02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì hiệu lực của hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng đất kể từ thời điểm thực hiện đăng ký biến động tại Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất (theo giờ, phút, năm) tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. 

- Kể từ ngày 01/7/2014 đến nay: Căn cứ khoản 3, Điều 188 Luật đất đai 
năm 2013 thì hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực, kể từ 
thời điểm đăng ký vào sổ địa chính; theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 
24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định về hồ sơ địa chính thì thời điểm nhận hồ sơ đăng ký thể hiện ngày tháng 
năm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký đã hợp lệ. Thời điểm đăng 
ký vào sổ địa chính thể hiện ngày tháng năm cơ quan đăng ký đất đai ghi nội 
dung đăng ký vào sổ địa chính.  

Do Giấy CNQSD đất đang đứng tên người phải thi hành án nên Chấp 
hành viên vẫn tiến hành kê biên quyền sử dụng đất và hướng dẫn người có tài 
sản trên đất yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 75 Luật THADS. 

Câu hỏi 28.  

Điều 12 Luật THADS sửa đổi năm 2014 và Điều 28 Luật tổ chức 
VKSND năm 2014 quy định: “Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị đối với 
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cơ quan, tổ chức có liên quan”. Hiện nay, Luật THADS sửa đổi năm 2014 cũng 
như các văn bản hướng dẫn lại không quy định trách nhiệm và thời hạn Tòa án 
phải trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát. Do đó, thực tế hiện nay hầu hết các kiến 
nghị của VKS đều không được Tòa án, cơ quan THADS trả lời kiến nghị hoặc 
có trả lời nhưng rất chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm sát.  

Giải đáp: 

Luật Tổ chức VKSND năm 2014 không quy định cụ thể thời hạn Tòa án, 
cơ quan THADS phải trả lời kiến nghị; trong các đạo luật, văn bản khác cũng 
không quy định về thời gian, trách nhiệm trả lời cho VKSND khi nhận được 
kiến nghị. Do luật không ấn định thời gian trả lời nhưng VKSND có quyền đôn 
đốc, kiểm tra, yêu cầu. Vậy nếu thấy quá thời hạn cần có văn bản yêu cầu xem 
xét thực hiện, trả lời để cơ quan bị kiến nghị có trách nhiệm thực hiện. 

Vụ 11 sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao để sửa đổi, bổ sung 
Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSTC 
ngày 09/10/2013 cho phù hợp. 



GIẢI ĐÁP KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC 
TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THADS 

(Năm 2019) 
 

- Câu hỏi 1. Tại Khoản 2 Điều 12 Luật THADS quy định: VKSND kiểm sát 
việc tuân theo pháp luật của Tòa án, Cơ quan THADS, Chấp hành viên, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong việc THADS. 

Khi kiểm sát THADS, VKSND có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
đ) Kiến nghị xem xét hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm 

pháp luật ít nghiêm trọng......  
e) Kháng nghị hành vi, quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan 

THADS cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm trọng ... 
Như vậy, VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tổ chức thi hành án 

của Cơ quan THADS và cơ quan hữu quan khác. Sau kiểm sát, ban hành kết luận, 
kiến nghị khi phát hiện hành vi, quyết định của Cơ quan THADS, CHV vi phạm ít 
nghiêm trọng, kháng nghị đối với vi phạm nghiêm trọng. Hiện nay chưa có quy định 
nào giải thích hướng dẫn định lượng vi phạm ít nghiêm trọng, vi phạm nghiêm trọng 
để làm căn cứ ban hành kiến nghị hoặc kháng nghị.  

Giải đáp:   
Quyền kiến nghị, kháng nghị của VKSND trong THADS được thực hiện theo 

quy định tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 12 Luật Thi hành án dân sự, Tuy nhiên, 
pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự chưa quy định cụ thể, lượng hóa được vi 
phạm ở mức độ nào là ít nhiêm trọng, nghiêm trọng dẫn tới khi áp dụng pháp luật 
gặp rất nhiều khó khăn. Thông qua thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, 
Vụ 11 có ý kiến như sau: 

Theo quy định điểm đ Khoản 2 Điều 12 Luật THADS, kiến nghị được thực 
hiện khi phát hiện hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có vi phạm pháp 
luật ít nghiêm trọng; hoặc phát hiện thấy có sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý 
là nguyên nhân, điều kiện dẫn tới vi phạm pháp luật cần phải yêu cầu khắc phục và 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Hành vi, quyết định liên quan đến thi hành án có 
vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng được hiểu là việc không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng quy định của pháp luật, hành vi, quyết định đó làm ảnh hưởng đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.  

Kháng nghị được thực hiện khi phát hiện hành vi, quyết định của Thủ trưởng, 
Chấp hành viên Cơ quan THADS cùng cấp, cấp dưới có vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân đến mức cần phải yêu cầu đình chỉ việc thi hành, thu hồi, sửa đổi, bổ sung 
hoặc hủy bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành án, chấm dứt hành 
vi vi phạm pháp luật.  

Đối với quyết định của Thủ trưởng, Chấp hành viên Cơ quan THADS chỉ vi 
phạm về hình thức văn bản hoặc các văn bản nghiệp vụ khác có vi phạm thì cần tập 
hợp vi phạm để kiến nghị khắc phục sửa chữa (đây được hiểu là những vi phạm ít 



nghiêm trọng). Trường hợp cá biệt, đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng, 
Chấp hành viên Cơ quan THADS vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà hết thời hiệu 
kháng nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều 160 Luật THADS thì áp dụng biện pháp 
kiến nghị. 

- Câu hỏi 2. Luật THADS không quy định trách nhiệm phải thực hiện và thời 
hạn trả lời kiến nghị của VKSND đối với Cơ quan THADS, Tòa án, cơ quan hữu 
quan khác, dẫn đến việc chậm trả lời kiến nghị, thậm chí không trả lời kiến nghị.  

Giải đáp: 
Luật THADS chỉ quy định về quyền kiến nghị của VKSND, không quy định cụ 

thể về trách nhiệm phải thực hiện và thời hạn trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát.  
Tuy nhiên, về trách nhiệm thực hiện kiến nghị của VKSND được quy định tại 

Khoản 2 Điều 5 Luật tổ chức VKSND năm 2014, cụ thể là: “Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của Viện 
kiểm sát”. 

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 9 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định: “Cơ 
quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định, yêu 
cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKSND”.  

Về thời hạn trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát hiện chưa được pháp luật quy 
định, nhưng VKSND có quyền đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu thực hiện kiến nghị. Vì 
vậy, khi thấy cần thiết thì VKSND ban hành văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, bị 
kiến nghị trả lời việc thực hiện kiến nghị.  

Về thời hạn trả lời kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần thảo luận với 
các ngành để đưa ra quy định phù hợp với từng địa phương tại quy chế phối hợp liên 
ngành.  

Vụ 11 sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao để sửa đổi, bổ sung Quy 
chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSTC ngày 
09/10/2013 cho phù hợp theo hướng quy định trách nhiệm phải trả lời và thời gian 
trả lời kiến nghị của VKSND. 

- Câu hỏi 3. Tại điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật THADS quy định: Thủ trưởng 
Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án đối với phần bản án, quyết 
định “Trả lại tiền, tài sản cho đương sự” quy định này chưa rõ, thực tế áp dụng có 
2 quan điểm khác nhau:  

Quan điểm thứ nhất, cho rằng chỉ những tài sản, tiền đã được chuyển giao cho 
Cơ quan THADS trong quá trình giải quyết các vụ việc của các cơ quan tiến hành 
tố tụng và bản án, quyết định tuyên trả lại cho đương sự, thì trường hợp này Thủ 
trưởng Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành án.  

Quan điểm thứ 2, cho rằng: Tất cả các trường hợp (bao gồm cả trường hợp 
như quan điểm thứ nhất và các trường hợp mà bản án, quyết định tuyên buộc trả lại 
cho đương sự), thì Thủ trưởng Cơ quan THADS phải chủ động ra quyết định thi 
hành án. Vì vậy, thực tế áp dụng quy định này có khó khăn.  

Giải đáp: 



Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật THADS thì Cơ quan THADS 
ra quyết định chủ động thi hành án “Trả lại tiền, tài sản cho đương sự” 

 Như vậy, trường hợp này được hiểu là tất cả các khoản tiền, tài sản trong quá 
trình giải quyết vụ án mà cơ quan có thẩm quyền đã áp dụng biện pháp đảm bảo 
“tạm giữ” hoặc “tạm thu” mà tại quyết định của bản án tuyên “Trả lại tiền, tài sản 
cho đương sự” thì Cơ quan THADS có trách nhiện chủ động ra quyết định thi hành 
án, ngay cả trường hợp Cơ quan THADS chưa nhận được tiền, tài sản của các cơ 
quan có thẩm quyền đã tạm giữ chuyển giao thì vẫn chủ động ra quyết định thi hành 
án theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật THADS 

Còn đối với trường hợp tiền và tài sản chưa áp dụng biện pháp bảo đảm “tạm 
giữ”, “tạm thu” mà bản án, quyết định tuyên các đương sự phải trả cho nhau không 
thuộc đối tượng cơ quan THADS chủ động ra quyết định THA . 

- Câu hỏi 4. Khoản 4 Điều 39 Luật THADS quy định: “Chi phí thông báo do 
người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật quy định ngân sách nhà nước 
chi trả hoặc người được thi hành án chịu”. 

Tuy nhiên chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về mức thu của từng  loại chi 
phí thông báo về thi hành án do người phải thi hành án, ngân sách Nhà nước chi trả 
hoặc người được thi hành án chịu. 

Giải đáp: 
Các chi phí để thực hiện việc thông báo về thi hành án theo quy định tại Khoản 

4 Điều 39 Luật THADS thì: 
- Chi phí thông báo về cưỡng chế do người phải thi hành án chịu theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 4 Thông Tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài 
Chính (Thông tư số 200/2016/TT-BTC), gồm: Chi phí thông báo trên phương tiện 
thông tin đại chúng; chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thông báo cưỡng chế thi hành 
án.  

Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi 
hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông Tư số 200/2016/TT-BTC. 

- Ngân sách Nhà nước đảm bảo cho khoản chi phí về thông báo thi hành án 
theo quy định tại điểm b, c, k, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 200/2016/TT-BTC 
gồm các khoản: chi thuê người dẫn đường thông báo thi hành án; chi thông báo về 
thi hành án dân sự trên phương tiện thông tin đại chúng, chi phí gửi bưu điện, bưu 
phẩm, thông báo trực tiếp; chi cho những người thông báo thi hành án theo yêu cầu 
của Cơ quan THADS. 

Mức chi bồi dưỡng cho những người tham gia thông báo thi hành án theo quy 
định tại điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 200/2016/TT-BTC. 

- Câu hỏi 5. Khoản thi hành án chủ động có áp dụng được theo quy định của 
khoản 2 điều 44 Luật THADS không? Nếu áp dụng được thì Cơ quan THADS phải 
thông báo cho Nhà nước như thế nào. Vì: "Sau 2 lần xác minh mà người phải thi 
hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì Cơ quan THADS phải thông báo 
bằng văn bản về kết quả xác minh. Việc xác minh lại được tiến hành khi có thông 
tin mới về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án”.  



Quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật THADS cũng còn bất cập vì: Nếu cơ quan 
thi hành án mà không xác minh theo định kỳ (kể cả việc chưa có điều kiện đối với 
khoản chủ động hay khoản theo đơn yêu cầu) thì không thể biết thông tin mới về 
điều kiện thi hành án của ngưởi phải thi hành án được và như vậy sẽ không giảm 
được án tồn đọng, kéo dài. 

Giải đáp: 
Căn cứ theo Khoản 2 Điều 44 Luật THADS “Sau 2 lần xác minh mà người 

phải thi hành án vẫn chưa có điều kiện thi hành án thì Cơ quan THADS phải thông 
báo bằng văn bản cho người được thi hành án về kết quả xác minh”.  

Vì ở đây người được thi hành án là nhà nước, nên sau khi có kết quả xác minh điều 
kiện thi hành án, cơ quan THADS vẫn tiếp tục phải theo dõi để khi có điều kiện là kịp 
thời tổ chức thi hành. 

Những trường hợp Cơ quan THADS ra quyết định theo đơn yêu cầu thi hành 
án. Sau khi có kết quả xác minh, căn cứ vào khoản 1 Điều 44a Luật THADS; 
Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP để ra quyết định chưa có điều kiện 
thi hành án và khi nào đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP thì Cơ quan THADS chuyển sang sổ theo dõi riêng.  

Sau khi Cơ quan THADS chuyển sang sổ theo dõi riêng, thì việc tổ chức thi 
hành án tạm thời dừng việc thi hành án. Khi nào người được thi hành án cung cấp 
thông tin về điều kiện thi hành án hoặc Cơ quan THADS phát hiện người phải thi 
hành án có điều kiện thì tiến hành xác minh và tiếp tục tổ chức thi hành án theo 
quy định. 

Đối với những trường hợp Cơ quan THADS chủ động ra quyết định thi hành 
án thì khi căn xứ quy định tại Khoản 2 Điều 44 để thực hiện việc xác minh điều 
kiện THA. Cơ quan THADS không áp dụng khoản 2 Điều 44, Khoản 1 Điều 44a 
Luật THADS đối với khoản chủ động ra quyết định thi hành án để xếp vào loại 
chưa có điều kiện thi hành án. Bởi vì, đối với những khoản chủ động thi hành án 
thì hàng năm Cơ quan THADS còn phải thực hiện việc xem xét, đề nghị miễn giảm 
nghĩa vụ khi có đủ điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (trước khi 
đề nghị xét miễn, giảm thì Cơ quan THADS phải tiến hành xác minh điều kiện thi 
hành án của người phải thi hành án).  

- Câu hỏi 6. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 47 Luật thi hành án dân sự quy 
định:“ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, CHV 
phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 
2 và 3 Điều này; Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử 
lý theo quy định tại Điều 126 của Luật này.” 

Theo quy định trên thì trong thời hạn 10 ngày phải thực hiện xong việc thanh 
toán tiền cho đương sự (người được thi hành án). 

Nhưng quy định tại Điều 126 Luật THADS thì sau 15 ngày kể từ ngày thông 
báo mà đương sự không đến nhận tài sản thì CHV tiến hành gửi số tiền theo hình 
thức tiết kiệm không kỳ hạn. 



Từ hai quy định trên cho thấy có sự mâu thuẫn khi quy định sau 15 ngày kể từ 
ngày thông báo cho đương sự mà không đến nhận thì mới gửi tiết kiệm, như vậy quy 
định 10 ngày sau khi thu tiền phải thanh toán tiền cho đương sự được hiểu như thế 
nào? Đến ngày thứ 11-15 đương sự đến nhận tiền có vi phạm thời hạn trong 10 
ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, CHV phải thực hiện việc thanh 
toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này hay 
không? 

Giải đáp: 
Như vậy, theo quy định là trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày thu được tiền 

Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền. Nên trong thời hạn 10 ngày để 
Chấp hành viên thông báo cho đương sự đến nhận tiền, tài sản và thanh toán nếu 
đương sư đến nhận. Trường hợp từ ngày thứ 11 trở đi Chấp hành viên mới thực hiện 
việc thông báo là vi phạm Khoản 5 Điều 47 Luật THADS; Khoản 1 Điều 17 Thông 
tư số 01/2016/TT-BTP. Kể từ ngày thông báo đến ngày đương sự đến nhận tiền là 
15 ngày thì Cơ quan THADS tiến hành thanh toán tiền, tài sản theo Khoản 5 Điều 
47 Luật THADS (vì trong thời điểm này khoản tiền thu được chưa thực hiện gửi tiết 
kiệm) 

Quy định tại Điều 126 Luật THADS thì sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà 
đương sự không đến nhận, đây là trường hợp quy định từ ngày Chấp hành viên 
thông báo, sau 15 ngày (từ ngày thứ 16) thì tiến hành gửi tiết kiệm theo quy định tại 
Điều 126 Luật THADS. Ở đây không có sự mâu thuẫn giữa Điều 47 và Điều 126 
của  Luật THADS. 

Vì vậy, thời gian tối đa đối với trường hợp mà Chấp hành viên đã thu được tiền 
phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án (trong thời hạn 25 ngày), từ ngày thứ 
26 trở đi phải gửi tiết kiệm, nếu chưa gửi tiết kiệm, vi phạm Khoản 4 Điều 17 Thông 
tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp; Điều 49 Nghị định số 
62/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Khoản 5 Điều 47; Khoản 2 Điều 126 Luật THADS. 

- Câu hỏi 7.  Khoản 2 Điều 48 Luật THADS quy định: “Thủ trưởng cơ quan 
THADS ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của 
người có thẩm quyền kháng nghị...” 

Theo quy định tại Điều 103 Luật THADS thì người mua tài sản bán đấu giá đã 
nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá, mặc dù có yêu cầu của TAND yêu cầu tạm 
hoãn việc thi hành thì Cơ quan THADS vẫn tiến hành giao tài sản bán đấu giá thành 
để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua tài sản trúng giá. 

Tuy nhiên, Điều 103 Luật THADS lại mâu thuẫn với Điều 332, 354 BLTTDS, 
Điều 48 Luật THADS, do vậy còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng 
pháp luật. Nếu Cơ quan THADS tiếp tục giao tài sản bán đấu giá cho người mua 
trúng giá thì hậu quả phát sinh về sau sẽ giải quyết như thế nào, như: kết quả xét xử 
giám đốc thẩm, tái thẩm trong tương lai trái ngược với kết quả xét xử sơ thẩm, phúc 
thẩm. Như vậy, việc giao tài sản cho người trúng giá trong trường hợp này có trái 
với khoản 2 Điều 48 Luật THADS, trái với Điều 332, Điều 354 BLTTDS hay 
không? Bên cạnh đó, người phải thi hành án, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 



quan, các cơ quan hữu quan (Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, chính quyền địa 
phương)…không đồng tình, dẫn đến công tác cưỡng chế giao tài sản cho người 
trúng giá gặp rất nhiều khó khăn, không thể giải quyết được, công tác tổ chức thực 
hiện việc thi hành án kéo dài, gây bức xúc trong đương sự và dư luận.  

Giải đáp:  
Trường hợp thứ nhất: Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án 

sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc phúc thẩm mà tài sản đã 
bán đấu giá thành và người mua trúng đấu giá đã thanh toán đủ tiền mua tài sản.  

Trong trường hợp này, Chấp hành viên chưa tiến hành giao tài sản vì đã ra 
quyết định đình chỉ thi hành án nên không có căn cứ để ra quyết định cưỡng chế 
giao tài sản, số tiền bán tài sản được thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định tại khoản 
4 Điều 247 Nghị định số 62/NĐ-CP. Sau khi có kết quả xét xử lại người có tài sản 
vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì căn cứ khoản 1 Điều 136 Luật THADS 
tiến hành giao tài sản, thanh toán tiền lãi cho người mua trúng đấu giá (trừ trường 
hợp có thỏa thuận khác) và thanh toán tiền cho người được thi hành án theo Điều 47 
Luật THADS.  

Trường hợp thứ hai: Sau khi có quyết định hủy bản án, quyết định đã có hiệu 
lực và người có tài sản không phải thi hành hành bất cứ khoản nào khác; Cơ quan thi 
hành án đã ra quyết định đình chỉ thi hành án, tài sản đã được bán đấu giá thành và 
người mua được tài sản đã nộp đủ số tiền mua tài sản. Trong trường hợp này, căn cứ 
vào khoản 3 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Luật THADS Chấp hành viên không có 
căn cứ để ra quyết định buộc phải giao tài sản cho người trúng đấu giá. Do vậy, 
Chấp hành viên cần tiến hành thỏa thuận với người mua trúng đấu giá về việc hủy 
kết quả bán đấu giá và việc bồi thường thiệt hại; nếu không thỏa thuận được thì 
Chấp hành viên khởi kiện ra Tòa án đề nghị hủy kết quả đấu giá. 

Trường hợp thứ ba: Khi nhận được Công văn yêu cầu tạm hoãn việc thi hành 
bản án của người có thẩm quyền kháng nghị thì Cơ quan THADS ra quyết định 
hoãn THA theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật THADS. 

- Câu hỏi 8. Điều 48 Luật THADS quy định: 1. Thủ trưởng Cơ quan THADS 
ra quyết định hoãn thi hành án trong trường hợp sau đây: 

e) Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo 
hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến 
nhận.” 

Như vậy, khi CHV thu được tiền, tài sản mà người được nhận đã được thông 
báo hợp lệ 02 lần mà không đến nhận là một trong những căn cứ để hoãn. Khi đã đủ 
các điều kiện như quy định tại Điều 126 Luật THADS, CHV phải tiến hành xử lý tài 
sản theo Điều 98, 99 và 101 Luật THADS. Tức là vẫn định giá, bán tài sản và đã 
sung quỹ Nhà nước số tiền thu được thì xử lý quyết định hoãn thi hành án như thế 
nào là vấn đề chưa rõ. Cơ quan THADS ban hành quyết định tiếp tục thi hành án thì 
không có đủ căn cứ theo khoản 4 Điều 48 Luật THADS. Nếu mặc nhiên xác định hồ 
sơ thi hành án đã giải quyết để đưa vào lưu trữ cũng chưa được thuyết phục. 

Giải đáp: 



Đối với trường hợp hoãn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 48 Luật 
THADS, đây là những trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nên khi thông báo 
hợp lệ 02 lần mà đương sự không đến nhận thì áp dụng hoãn thi hành án. Tài sản thi 
hành án và người được nuôi dưỡng ở đây đang do người phải thi hành án hoặc 
người thứ ba, cơ quan thi hành án quản lý. Đây là trường hợp thi hành án bằng tài 
sản mà bản án, quyết định đã tuyên hoặc với người được giao nuôi dưỡng nhưng họ 
không đến nhận, Cơ quan THADS không thể đưa về để chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Tuy nhiên, trường hợp trả lại tiền, tài sản theo bản án, quyết định tuyên trả lại 
cho đương sự theo Điều 126 Luật THADS, trường hợp này là Cơ quan THADS chủ 
động ra quyết định thi hành án, nên không áp dụng hoãn thi hành án theo điểm e 
khoản 1 Điều 48 Luật THADS. 

Trường hợp hoãn theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 48 Luật THADS, Cơ 
quan THADS không được xếp hồ sơ thi hành án đã giải quyết để đưa vào lưu trữ.  

- Câu hỏi 9.  Tại khoản 3 Điều 71 Luật THADS quy định về biện pháp cưỡng 
chế thi hành án: “Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản 
đang do người thứ ba giữ…” 

Điều 24 Nghị định 62/2015 quy định: “Kể từ thời điểm bản án, quyết định có 
hiệu lực pháp luật, nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển 
nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử dụng khoản tiền thu 
được để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm 
bảo nghĩa vụ thi hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án…”.  

Trên thực tế, trường hợp người phải thi hành án đã chuyển quyền sở hữu tài sản 
của mình sang người khác sau khi bản án quyết định có hiệu lực pháp luật và tài sản 
đó lại được thiết lập hợp pháp, ngay tình, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền 
sở hữu về tài sản thì tài sản này không còn là tài sản của người phải thi hành án nữa.  

Tại khoản 2 Điều 133 Bộ luật dân sự quy định: “ Trường hợp giao dịch dân sự 
vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó 
được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và 
người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch 
đó không bị vô hiệu…”. 

Từ những quy định nêu trên, Cơ quan THADS không thể tiến hành kê biên xử 
lý tài sản trong trường hợp này. 

Giải đáp: 
Trường hợp người phải thi hành án đã chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang 

người khác sau khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và tài sản đó lại được thiết lập 
hợp pháp, ngay tình, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản thì tài sản 
này không còn là tài sản của người phải thi hành án. 

Theo Công văn số 64/TANDTC ngày 03/4/2019 của TAND tối cao giải đáp 
những vướng mắc trong xét xử dân sự, đã hướng dẫn thực hiện khoản 2 Điều 133 
Bộ luật Dân sự năm 2015:“chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác” có nghĩa 
là không chỉ có những giao dịch nhằm chuyển giao quyền sở hữu như: “Hợp đồng 
mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn nhà ở, chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng 



quyền sử dụng đất ... mà cả những giao dịch nhằm chuyển giao những quyền về sở 
hữu đối với tài sản hoặc quyền về sử dụng thửa đất” thì những giao dịch đó không 
vô hiệu. Kể cả “trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên 
nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử 
dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho ngân hàng theo đúng quy 
định thì giao dịch đó không vô hiệu”. 

Như vậy, Công văn số 64/TANDTC đã hướng dẫn khoản 2 Điều 133 Bộ luật 
Dân sự năm 2015, đối với trường hợp đã chuyển giao hợp pháp, ngay tình cho người 
thứ ba, thì Chấp hành viên không đủ căn cứ để xử lý tài sản,  

Đối với các trường hợp vướng mắc Điều 24 Nghị định 62/2015 nên áp dụng 
như sau:  

Trường hợp người phải thi hành án đã thực hiện chuyển đổi nhưng chưa hoàn 
thành việc chuyển quyền sở hữu sử dụng thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, nếu có 
tranh chấp thì thực hiện theo khoản 1 Điều 75 Luật THADS . 

Trường hợp người mua được tài sản và đã xác lập quyền sở hữu thì Chấp hành 
viên không tiến hành kê biên mà thực hiện việc thông báo cho người được thi hành 
án yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền 
hủy giấy tờ có liên quan đến giao dịch đó. Hết 15 ngày mà không có yêu cầu thì 
Chấp hành viên yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo khoản 2 
Điều 75 Luật THADS . 

- Câu hỏi 10. Trong quá trình xác minh tài sản là QSDĐ của người phải thi 
hành án đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng thì CHV tiến hành 
làm việc với tổ chức tín dụng, ngân hàng để xác minh tài sản, giải quyết việc thi 
hành án. Tuy nhiên nhiều tổ chức tín dụng, ngân hàng không đồng ý để cho CHV 
tiến hành kê biên tài sản đang thế chấp với lý do đang tiến hành thanh lý hợp đồng  
dẫn đến việc thi hành án bị kéo dài. 

Giải đáp: 
Đối với trường hợp tài sản là QSDĐ của người phải thi hành án đang thế chấp 

tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng mà có đủ điều kiện để kê biên, xử lý theo quy 
định của Điều 90 Luật THADS mà người nhận cầm cố, thế chấp đang tiến hành xử 
lý để thu hồi nợ vay theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 
21/6/2017 của Quốc hội thì Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên, xử lý đối 
với tài sản đó. Chấp hành viên phải thông báo cho người nhận cầm cố, thế chấp biết 
nghĩa vụ phải thi hành án và yêu cầu người xử lý tài sản phải thông báo ngay kết quả 
xử lý cho Cơ quan THADS theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 và khoản 3 Điều 24 
Nghị định 62/2015/NĐ-CP. 

Đối với trường hợp tài sản mà tổ chức tín dụng, ngân hàng không thuộc trường 
hợp xử lý theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, mà giá 
trị tài sản lớn hơn nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng và các chi phí thì Chấp hành 
viên vẫn tiến hành kê biên theo quy định của Điều 90 Luật THADS.    



- Câu hỏi 11.  Tại khoản 2 Điều 98 Luật THADS năm 2014 quy định: “Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản, CHV ký hợp đồng dịch vụ với 
tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài 
sản kê biên …”,  

Như vậy, sau khi kê biên tài sản là QSDĐ, Cơ quan THADS phải chờ Văn 
phòng đăng ký đất đai để cung cấp họa đồ hiện trạng sử dụng đất và bản mô tả ranh 
giới, mốc thửa đất theo diện tích và vị trí đã kê biên mới ký được hợp đồng dịch vụ 
với tổ chức thẩm định giá. Tuy nhiên, trên thực tế, Văn phòng đăng ký đất đai 
thường chậm cung cấp họa đồ, làm kéo dài thời gian định giá, bán đấu giá tài sản. 

Giải đáp:  
Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật THADS thì trước khi kê biên Chấp 

hành viên phải yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về quyền sử 
dụng đất, trong đó có nội dung: tình trạng pháp lý của tài sản; vị trí , diện tích, sơ đồ 
hiện trạng của diện tích đất, v.v… Riêng đối với QSDĐ mà tại bản án, quyết định 
của Tòa án đã tuyên thì yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ về đất có tranh chấp để kết 
hợp với tài liệu do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp để làm căn cứ kê biên và 
thẩm định giá. Nếu có sự chêch lệch thì Chấp hành viên làm văn bản trao đổi với các 
cơ quan có thẩm quyền để làm cơ sở cho việc xử lý tiếp theo. Nếu các cơ quan có 
liên quan không phối hợp thì báo cáo ban chỉ đạo thi hành án dân sự để cho ý kiến 
chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Chấp hành viên tiến hành kê biên và xử lý tài sản sẽ không 
vi phạm khoản 2 Điều 98 Luật THADS.   

- Câu hỏi 12. Một số vụ việc Bản án tuyên xử lý tài sản trên đất để bảo đảm thi 
hành án, tuy nhiên QSDĐ của người phải thi hành án có nguồn gốc sử dụng đất là 
“Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm” nên theo quy định của pháp luật về đất 
đai không được kê biên, xử lý QSDĐ để thi hành án. Về tài sản có trên đất gồm: 
công trình, xưởng, ao cá, vật kiến trúc trên đất... Do tài sản chưa được cấp chứng 
nhận sở hữu nên không đủ điều kiện để xử lý theo quy định tại Điều 175 và Điều 
189 của Luật Đất đai. 

Giải đáp:  
Đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm khi xử lý tài sản 

theo quy định của Điều 175, Điều 189 Luật Đất đai thì Cơ quan THADS tiến hành 
kê biên tài sản gắn liền với QSDĐ mà không kê biên QSDĐ. Trường hợp tài sản 
chưa được xác lập quyền sở hữu, nếu được tạo lập hợp pháp theo quy định, đúng 
quy hoạch được phê duyệt nhưng chưa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận sở hữu, 
thì trước khi kê biên Cơ quan THADS làm công văn trao đổi với cơ quan có thẩm 
quyền về tài sản cần kê biên. Sau khi có trả lời của cấp có thẩm quyền về việc người 
mua được tài sản tiếp tục được thuê đất và tài sản trên đất thuộc đối tượng được cấp 
giấy chứng nhận quyền sở hữu thì Cơ quan THADS tiến hành kê biên và xử lý theo quy 
định,  

Đối với trường hợp tài sản trên đất không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu thì Cơ quan THADS cần xem xét nếu cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền không có phương án thu hồi đất mà tiếp tục đồng ý cho tài sản được tồn tại và 



sử dụng khai thác cho đến khi hết hạn thuê đất thì Chấp hành viên vẫn kê biên, xử 
lý tài sản, nhưng phải thông báo rõ tình trạng pháp lý đối với tài sản (tài sản 
không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng...)  

- Câu hỏi 13. QSDĐ thế chấp Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khi Cơ 
quan THADS xử lý thì hết hạn sử dụng, theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b 
khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật Đất đai, khi hết thời hạn, hộ gia 
đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử 
dụng đất và phải trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được gia hạn. Tuy 
nhiên, phần lớn người phải thi hành án thường không phối hợp để thực hiện dẫn đến 
không xử lý được để bảo đảm thi hành án.  

Giải đáp: 
Đối với trường hợp tài sản đã thế chấp cho ngân hàng nếu hết hạn sử dụng, theo 

quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của 
Luật Đất đai. Người sử dụng đất không có giấy chứng nhận để làm thủ tục tiếp tục gia 
hạn. Vì vậy, trước khi kê biên Cơ quan THADS phải có văn bản xin ý kiến của cơ 
quan có thẩm quyền về trường hợp người mua được tài sản là hộ gia đình, cá nhân 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì có được tiếp tục gia hạn không, từ 
đó có căn cứ để xử lý tài sản 

- Câu hỏi 14. Tại Điểm b khoản 2 Điều 161 Luật THADS có quy định: 
“2. Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan THADS không nhất trí với kháng nghị 

của Viện kiểm sát thì giải quyết như sau: 
b) Thủ trưởng Cơ quan THADS cấp tỉnh có quyết định, hành vi bị kháng nghị 

phải báo cáo với Thủ trưởng Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp và VKSND 
tối cao. Thủ trưởng Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp xem xét và trả lời 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ 
trưởng Cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành…” 

Như vậy, khi kháng nghị không được Cơ quan THADS cùng cấp chấp nhận thì 
Luật THADS quy định Cơ quan THADS cấp dưới báo cáo Thủ trưởng Cơ quan 
THADS, Viện trưởng VKSND cấp trên trực tiếp và cuối cùng Thủ trưởng Cơ quan 
THADS cấp trên trực tiếp phải trả lời trong thời hạn 30 ngày và văn bản đó có hiệu 
lực thi hành ngay mà không cần có sự thống nhất của VKSND cấp được báo cáo. 
Vậy hiệu lực kháng nghị của Viện kiểm sát không được thực thi một cách nghiêm 
túc và đầy đủ. 

Giải đáp: 
Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 161 Luật THADS, khoản 4 Điều 34 Quy chế 

công tác Kiểm sát THADS ban hành kèm theo Quyết định số 810/VKSNDTC (Quy 
chế 810) thì Viện kiểm sát đã ban hành kháng nghị phải báo cáo Viện kiểm sát cấp 
trên trực tiếp kèm theo tài liệu để xem xét trả lời. Trường hợp văn bản trả lời của Cơ 
quan THADS cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng Cơ quan quản quản lý THADS thuộc Bộ Tư 
pháp không có căn cứ, trái quan điểm của Viện kiểm sát. Viện kiểm sát cấp tỉnh báo 
cáo Viện kiểm sát tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao có trách nhiệm xem xét đối 
với trả lời kháng nghị không có căn cứ của Cơ quan THADS cấp tỉnh, Tổng cục 



THADS để yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại văn bản trả lời có hiệu lực 
pháp luật của thủ trưởng Cơ quan THADS đã ban hành văn bản trả lời. 

- Câu hỏi 15. Đến nay VKSND tối cao chưa có hướng dẫn, chỉ đạo, phân công 
cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn kiểm sát thi hành phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ 
dân sự đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong Trại giam, Trại tạm 
giam, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thuộc thẩm quyền của các đơn vị kiểm sát thi 
hành án hình sự hay đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự, dẫn đến công tác  kiểm sát 
thi hành phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ dân sự đối với các phạm nhân đang chấp 
hành án phạt tù trong Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện đến 
nay chưa được thực hiện. 

Giải đáp: 
Theo quy định tại Điều 128 Luật THADS, Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-

BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính về hướng dẫn thu, 
nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án là phạm nhân, theo quy định 
những nội dung này thuộc trách nhiệm của công tác kiểm sát THADS. Tuy nhiên, 
Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện, Trại tạm giam, Trại giam hiện nay đang do 
bộ phận kiểm sát việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự kiểm sát, nên Lãnh 
đạo Viện kiểm sát tối cao đã thống nhất không giao cho bộ phận kiểm sát THADS 
kiểm sát đối với trường hợp này. Vì vậy, đề nghị Lãnh đạo các Viện kiểm sát địa 
phương khi trực tiếp kiểm sát đối với Trại giam, Trại tạm giam vận dụng phù hợp 
đảm bảo khi tiến hành kiểm sát kiểm sát có nội dung về việc thi hành án dân sự của 
phạm nhân theo quy định. Trên cơ sở kết quả kiểm sát tại Trại giam, Trại tạm giam 
để bộ phận thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự sẽ tổng hợp nếu cơ quan 
THADS có vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC 
ngày 06/02/2013 thì kiến nghị với cơ quan thi hành án dân sự. 

- Câu hỏi 16. Điều 180 Luật THADS quy định:“Cơ quan, tổ chức được giao 
theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự theo quy định của Bộ luật tố 
tụng hình sự trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 
với cơ quan THADS về các việc sau đây: 

2. Cung cấp cho Cơ quan THADS thông tin liên quan về người phải thi hành 
nghĩa vụ về dân sự đang chấp hành án hình sự; thực hiện việc thông báo giấy tờ về 
THADS cho người phải thi hành án đang chấp hành án hình sự; 

3. Phối hợp với Cơ quan THADS thu tiền thi hành án theo quy định của Luật 
này;  

4. Kịp thời thông báo cho Cơ quan THADS về nơi cư trú của người bị kết án đã chấp 
hành xong hình phạt tù, được đặc xá, được miễn chấp hành hình phạt tù.” 

Tuy nhiên, thực tế Trại giam đang quản lý người chấp hành án phạt tù không 
phối hợp với Cơ quan THADS thực hiện tốt các quy định trên. Dẫn đến rất nhiều 
trường hợp, sau khi xác minh tại địa phương, CHV chỉ biết người phải thi hành án 
đang chấp hành án phạt tù nhưng không biết chấp hành ở Trại giam nào, không biết 
về nơi cư trú của người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt tù, được đặc xá, được 
miễn chấp hành hình phạt tù để thực hiện việc thông báo các giấy tờ về thi hành án 



hay phối hợp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thi hành án làm cho việc thi hành án bị tồn đọng 
kéo dài. 

Giải đáp:  
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-

BCA-BTC ngày 06/02/2013 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 07), Giám thị Trại giam, 
Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo 
cho Cơ quan THADS nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm họ, tên, địa chỉ của phạm nhân là 
người phải THADS hoặc phạm nhân là người được THADS theo bản án hình sự, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận phạm nhân vào Trại giam.  

Về trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan THADS được quy định tại Điều 4 Thông tư 
liên tịch số 07: Phải gửi các quyết định về thi hành án, thông báo và thực hiện thanh toán 
tiền thi hành án (phạm nhân là người được thi hành án).  

Vì vậy, khi tiến hành kiểm sát, Viện kiểm sát phải kiểm sát đối với những phạm nhân 
còn phải thi hành nghĩa vụ dân sự. Trường hợp Trại giam, Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ 
quan THADS không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định thì căn cứ theo quy định 
của Điều 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch này, Viện kiểm sát phải kiến nghị kịp thời nhằm 
khắc phục vi phạm. 

Như vậy, theo phản ánh của Viện kiểm sát là thực tế Trại giam đang quản lý người 
chấp hành án phạt tù không phối hợp với Cơ quan THADS thực hiện tốt các quy 
định trên là do bộ phận kiểm sát khi tiến hành kiểm sát chưa căn cứ vào quy định của 
Thông 07/2013/TTLT-BTP để kiểm sát và phát hiện vi phạm. Mặt khác sự phối hợp giữa 
các bộ phận thực hiện kiểm sát THADS và kiểm sát thi hành án hình sự của Viện kiểm sát 
chưa tốt. 

- Câu hỏi 17.  Tòa án thụ lý giải quyết đơn khởi kiện về Quyết định thi hành án 
của Cơ quan THADS.  

Ví dụ: Bản án sơ thẩm số 06/2015/KDTM-ST ngày 10/12/2015 của TAND tỉnh 
A đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan THADS tổ chức thi hành và ban hành Quyết 
định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản. Quá trình cưỡng chế kê biên, xử lý tài 
sản thế chấp thì bên phải THA (số tiền mà Công ty này nợ của Ngân hàng là 
50.122.571.635đ)  đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án đối với Quyết định về việc cưỡng 
chế kê biên, xử lý tài sản của Cơ quan THADS, Cơ quan THADS phải tạm hoãn THA 
làm cho việc giải quyết THA bị kéo dài trong khi đó người mua tài sản thế chấp qua 
đấu giá đã nộp tiền đầy đủ. Trường hợp này theo luật định thì Tòa án không có thẩm 
quyền thụ lý giải quyết đối với quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến 
hành tố tụng. Ở đây quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là quyết định 
tố tụng. 

Giải đáp: 
Theo quy định tại Điều 115 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì Tòa án thụ 

lý giải quyết đối với những trường hợp khởi kiện quyết định hành chính, hành vi 
hành chính, quyết định buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết 
định, hành vi đó, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định cạnh tranh, về danh 
sách cử tri.  



Như vậy, Tòa án không có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện trong hoạt động tư 
pháp. Nên đối với trường hợp cụ thể này, Tòa án thụ lý việc khởi kiện Quyết định về 
việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Cơ quan THADS là không phù hợp với 
quy định của pháp luật về THADS và Luật Tố tụng hành chính (việc này Phòng 10 
của VKS phải kiểm sát việc thụ đơn khởi kiện quyết định hành chính của Tòa án để 
kiến nghị). 

 Mặt khác, Cơ quan THADS căn cứ vào việc Tòa án thụ lý để ra quyết định hoãn 
thi hành án là trái với quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật THADS về những trường 
hợp được hoãn. Nên trường hợp này VKSND phải kháng nghị yêu cầu Cơ quan 
THADS hủy bỏ quyết định hoãn thi hành án trái pháp luật.  

- Câu hỏi 18. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải 
tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án.  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 
18/7/2015 của Chính phủ. 

“Điều 13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án 
1. Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; quyết định thi hành 

án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; 
yêu cầu bằng văn bản của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa 
chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. 
Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án trong 
trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định 
tại Điều 130 Luật THADS. 

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với 
nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết, trừ trường hợp quy 
định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này. 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 Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế để thi 
hành án.” 

          Mặt khác, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể đến việc sau khi thẩm định 
giá đối với nhiều tài sản mà số tiền sau khi thẩm định vượt quá xa so với phần nghĩa 
vụ thi hành án thì Chấp hành viên sẽ bán toàn bộ tài sản đã kê biên hay sẽ bán phần 
tài sản có nghĩa vụ tương ứng. 

Ví dụ: Quá trình xác minh thi hành án, Chấp hành viên lập biên bản lập biên bản 
về việc giải quyết thi hành án đối với người phải thi hành án về nghĩa vụ trả nợ và nộp 
án phí dân sự sơ thẩm thì người phải thi hành án đều thể hiện quan điểm là không có 
tiền để thi hành án, đề nghị kê biên toàn bộ khối tài sản nên trên để thi hành án; Chi 
cục THADS ra Quyết định kê biên QSDĐ đối với hai thửa đất trên và Thông báo về 
việc cưỡng chế thi hành án (có biên bản giao nhận Quyết định và Thông báo cho 
người phải thi hành án). 

Kết quả thẩm định giá một phần diện tích đất thuộc thửa đất số 59 có giá trị 
839.879.000đ, diện tích đất thuộc thửa đất số 295 có giá trị 771.337.000đ. 



Ngày 11/4/2016, Chi cục THADS ra Quyết định kê biên bổ sung tài sản (xử lý 
tài sản gắn liền trên thửa đất số 59), Giá trị của thửa đất sau khi kê biên bổ sung là: 
941.367.000đ. 

Sau nhiều lần bán đấu giá không có người đăng ký mua tài sản đấu giá, toàn bộ 
tài sản giảm giá đến lần thứ 5 thì toàn bộ khối tài sản được bán đấu giá là 
1.158.703.146đ.  

Như vậy, việc Chấp hành viên đã ký hợp đồng bán đấu giá cả hai thửa đất trên 
(thửa đất số 59 sau khi thẩm định và kê biên bổ sung có giá trị 941.367.000đ, diện 
tích đất thuộc thửa đất số 295 có giá trị 771.337.000đ) có đúng quy định của pháp luật 
hay không. Trong khi giá trị của thửa đất số 59 có giá trị tương ứng với nghĩa vụ của 
người phải thi hành án và các chi phí cần thiết khác. 

Giải đáp: 
Việc Cơ quan THADS tiến hành kê biên theo sự thỏa thuận của người phải thi 

hành án để kê biên cả hai thửa đất là đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị 
định số 62/2015/NĐ-CP). 

Tuy nhiên, trường hợp trong cùng một cuộc bán đấu giá mà có nhiều tài sản 
của người phải thi hành án được đưa ra bán đấu giá thì Cơ quan THADS yêu cầu tổ 
chức bán đấu giá thực hiện việc bán đấu giá theo thứ tự từ tài sản có giá trị lớn nhất. 
Trường hợp số tiền thu được đủ để thi hành án và các chi phí theo quy định thì 
không tiếp tục bán đấu giá tài sản còn lại. (theo hướng tại Dự thảo sửa Điều 27 Nghị 
định  số 62/2015/NĐ-CP đã trình Chính phủ). 

- Câu hỏi 19. Điều 587 BLDS năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do 
nhiều người cùng gây ra quy định: “Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì 
những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi 
thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi 
của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại 
theo phần bằng nhau.” 

Hiện tại thực tế xét xử khi tuyên án, Tòa án tuyên buộc các đối tượng phải liên 
đới bồi thường, nhưng chia theo phần cụ thể,  

Ví dụ: tuyên buộc 03 người A, B,C phải liên đới bồi thường cho D 60 triệu 
đồng, được chia phần mỗi người 20 triệu đồng. Khi  thi hành án  theo đơn yêu cầu 
của D, A đã bồi thường xong 20 triệu, B đã thi hành được 10 triệu, còn C chưa thi 
hành được đồng nào. B và C không còn tài sản để thi hành án, như vậy có buộc A 
phải bồi thường 30 triệu còn lại cho D không? Vấn đề này liên quan đến việc xét 
giảm án tha tù cho A, liên quan đến việc ủy thác thi hành án nếu như A, B, C ở các 
địa phương khác nhau vì theo khoản 2 Điều 55 Luật THADS năm 2014 quy định: 

Hiện tại đang có quan điểm A vẫn phải bồi thường số tiền 30 triệu còn lại vì là 
trách nhiệm liên đới, nhưng cũng có quan điểm trách nhiệm liên đới ở đây là 03 
người phải có trách nhiệm bồi thường cho D 60 triệu, chia phần mỗi người 20 triệu, 
nên từng người chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho D số tiền 20 triệu, bồi 
thường xong 20 triệu đồng coi như đã thi hành án xong. 

Giải đáp: 



Theo quy định của khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP và 
khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 
về hướng dẫn  thi hành nghĩa vụ liên đới thì: trường hợp Tòa án tuyên nghĩa vụ liên đới 
nhưng không xách định hoặc xác định rõ phần nghĩa vụ liên đới của từng người, thì 
trong quá trình thi hành án Cơ quan THADS có quyền yêu cầu người có điều kiện 
thi hành án phải thi hành toàn bộ nghĩa vụ liên đới.. 

 Vì vậy, đối với trường hợp theo ví dụ nêu trên, Cơ quan THADS có quyền yêu 
cầu người có điều kiện thi hành toàn bộ phần nghĩa vụ liên đới còn phải thi hành. 

- Câu hỏi 20. Khó khăn trong việc xử lý tài sản với diện tích không đủ để tiến 
hành tách thửa theo quyết định của UBND tỉnh. 

Ví dụ: Chi cục THADS kê biên 49,2m2 đất của người phải thi hành án để xử lý, 
tổ chức thi hành án. Tuy nhiên, không tiến hành xử lý được do quyết định của UBND 
tỉnh quy định về điều kiện, diện tích tách thửa, cụ thể như sau:    

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức tối thiểu đối với đất ở có 
nội dung: “..Diện tích thửa đất mới và diện tích phần còn lại của thửa đất phải đảm 
bảo, trong đó kích thước cạnh mặt tiền ≥ 5m; kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh 
mặt tiền (theo hướng vuông góc) ≥ 10m.” 

Như vậy, diện tích đất đã kê biên (49,4 m2 ) không đảm bảo điều kiện để tách 
thửa.Vì vậy, vụ việc thi hành án tồn đọng đến nay chưa được thi hành. 

- Giải đáp: 
Đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sử hữu nhà và tài sản 

gắn liền với đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của cơ quan có 
thẩm quyền, thì xử lý như sau 

Trường hợp cấp lần đầu: Theo quy định tại khoản 5 Điều 95 Luật đất đai thì 
đối với trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì người đang sử 
dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
có quyết định xử lý. Vì vậy, với trường hợp này Cơ quan THADS vẫn tiến hành xử lý 
tài sản nhưng phải thông báo rõ về tình trạng pháp lý của tài sản. 

Trường hợp đã được cấp giấy: Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ 
trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách 
thửa có hiệu lực thi hành mà thửa đất đó nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định, 
nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sử hữu nhà ở và tài sản 
gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo khoản 1 Điều 29 Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, đối với trường hợp này Cơ quan THADS vẫn 
tiến hành xử lý tài sản.  

Đối với trường hợp tách thửa thì Cơ quan THADS căn cứ vào khoản 2,3 Điều 
29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ để xem xét việc 
kê biên, xử lý phù hợp. 



Vì vậy, đối với những thửa đất thuộc loại nêu trên, trước khi kê biên Cơ quan 
THADS phải có văn bản trao đổi với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình trạng 
pháp lý và hướng xử lý . 

- Câu hỏi 21. Hướng dẫn lập hồ sơ theo Quy chế 810 và Quy định chế độ hồ sơ 
nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-
VKSTC-VP ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy định 190) có sự 
mâu thuẫn. Khoản 3 Điều 29 Quy chế 810 quy định: “VKS phải lập hồ sơ kiểm sát 
trong các trường hợp sau: Trực tiếp kiểm sát; kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ, đình 
chỉ thi hành án; Việc xác định chưa có điều kiện thi hành án, áp dụng thời hiệu; 
Kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án; Kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành 
án; Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án”; khoản 7 Điều 3 
Quy định 190 quy định: “Hồ sơ kiểm sát THADS: tích lũy tài liệu trong quá trình kiểm 
sát THADS”. Như vậy thực hiện theo quy định nào. 

 Giải đáp:  
Hướng dẫn lập hồ sơ kiểm sát quy định tại khoản 3 Điều 29 Quy chế 810 

không trái với quy định lập hồ sơ kiểm sát theo khoản 7 Điều 3 Quy định 190. Bởi 
vì, khoản 7 Điều 3 Quy định 190 chỉ quy định chung “Hồ sơ kiểm sát THADS: tích 
lũy tài liệu trong quá trình kiểm sát THADS”, mà không quy định cụ thể phải thiết 
lập những loại hồ sơ nào; còn quy định tại khoản 3 Điều 29 Quy chế 810 hướng dẫn 
chi tiết việc lập hồ sơ kiểm sát đối với từng trường hợp cụ thể. 

- Câu hỏi 22.  Khoản 6 Điều 32 Quy chế 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 
quy định về thời hạn phúc tra việc thực hiện các yêu cầu trong Kết luận trực tiếp 
kiểm sát tại VKSNDTC là sau 01 năm kể từ ngày kết thúc trực tiếp kiểm sát, không 
quy định thời hạn phúc tra của VKS cấp huyện và tỉnh. Cũng tại Khoản 3 của Điều 
34 và Khoản 3 của Điều 35 Quy chế không quy định rõ thời hạn phúc tra việc thực 
hiện kháng nghị, kiến nghị. Do không được quy định cụ thể về thời hạn thực hiện, 
nên trong thực tế quá trình thực hiện các đơn vị đã tùy nghi thực hiện có đơn vị thực 
hiện sau 01 năm, 6 tháng, có đơn vị thực hiện sau 01 tháng. 

Giải đáp: 
Theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Quy chế 810 ngày 20/12/2016 được hiểu như 

sau: 
- Trường hợp trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan THADS ngang cấp thì thường 

xuyên hàng năm Viện kiểm sát phải tiến hành trực tiếp kiểm sát định kỳ theo kế 
hoạch, trong nội dung kiểm sát đã lồng ghép việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm 
sát trước đó. Nên tại quy chế này không quy định về thời hạn tiến hành phúc tra đối 
với Cơ quan THADS ngang cấp. 

- Trường hợp trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan THADS cấp dưới (Viện 
KSND tối cao đối với Cục THADS cấp tỉnh, Viện kiểm sát cấp tỉnh đối Chi cục 
THADS cấp huyện) thì quy định là sau 01 năm kể từ ngày kết thúc trực tiếp kiểm 
sát. Vì Viện kiểm sát cấp trên không tiến hành trực tiếp kiểm sát thường xuyên hàng 
năm đối với Cơ quan THADS cấp dưới, nên phải quy định cụ thể thời gian phúc tra 
là phù hợp với thực tế. 



Trên đây là những nội dung giải đáp khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp 
dụng pháp luật trong công tác kiểm sát THADS, THAHC Vụ 11 tổng hợp trình bày 
tại Hội nghị tập huấn để VKSND các cấp nghiên cứu, tham khảo vận dụng phù hợp 
với thực tiễn tại địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 
đề nghị VKSND các cấp kịp thời tổng hợp, báo cáo VKSND tối cao (Vụ 11) tổng 
hợp, hướng dẫn theo quy định pháp luật. 
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