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QUYETDINH
V~ vi~c ban hanh Quy trinh TB chirc thi hanh an

trong n(}i b(} co quan thi hanh an dan S\l'

TONG eue TRUONG TONG cue THI HANH AN DAN SU. . .
Can cu Luat thi hanh an dan S\1' s6 26/2008/QH12 ngay 14/11/2008; Luat s6

64/2014/QH13 sua d6i, b6 sung rnQt s6 di~u cua Luat thi hanh an dan S\1' ngay
2511112014;

Can cir Nghi dinh s6 62/2015/Nf)-CP ngay 1817/2015 cua Chinh phu quy
dinh chi tist va huang dftn thi hanh rnQt s6 di~u cua Luat thi hanh an dan S\1';

Can cir Quyet dinh s6 6112014/QD-TTg ngay 30/1012014 cua Thu tuong
Chinh phu guy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua T6ng
C\lCThi hanh an dan S\1' true thuoc BQTtr phap;

Xet d~ nghi cua Vu tnrong Vu Nghiep vu 1, T6ng C\lCThi hanh an dan S\1',

QUYETDINH:

Di~u 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Quy trinh T6 chirc thi hanh an
trong noi bQ co quan thi hanh an dan S\1'''.

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu luc thi hanh kS tir ngay ky.

Di~u 3. Thu tnrong cac don vi thuoc T6ng C\lC,C\lC tnrong C\lCThi hanh an
dan sir tinh, thanh ph6 true thuoc trung uong, Chi C\lCtruong Chi C\lCThi hanh an
dan sir quan, huyen, thi xa, thanh ph6 thuoc tinh va cac t6 chirc, ca nhan co lien
quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.!J!/-

Noi nhiin:
- NllLI' Di6u 3 (a~thirc hien);
- BO truong (as baa cao);
- Tlur tnrong Tr~n Ti6n Dung (d~ baa cao);
- Cong thong tin ai~n tir Be> Tu phap (d~ dang tai);
- LUll: YT, Vu NYl. Th 800b.



PHANI

NHUNG QUY DINH CHUNG

1. M1}.c dich ban hanh Quy trinh

Quy trinh nay co muc dich:

a) Quy dinh thong nh~t trach nhiem, nQi dung cong viec, m6i quan h~
giira cac Phong chuyen men, gifra cac ca nhan lien quan thuoc C\lC, Chi C\lCThi
hanh an dan sir.

b) Quy dinh r6 thai gian thuc hien trong qua trinh toclnrc thi hanh an dan
sir, nham dam bao viec t6 chirc thi hanh an kip thoi, dung phap luat, dam bao
quyen va loi ich hop phap cua cac co quan, t6 clnrc va cong dan,

c) Giup quan ly hieu qua hoat dong thi hanh an dan su cua cac CO'quan
thi hanh an dan sir dia phuong,

2. Pham vi di~u chinh ciia Quy trinh

Quy trinh nay quy dinh viec phan cong nhiem vu trong noi bQ co quan thi
hanh an dan su xuyen su6t qua trinh t6 clnrc thi hanh an dan su, cu the:

a) Viec thu ly thi hanh an, bao g6m vice tiep nhan yeu c~u thi hanh an,
ban an, quyet dinh do Toa an, Trong tai thuong mai, HQi dong xu' ly vu viec
canh tranh chuyen (sau day goi la ban an), h6 So' uy thac thi hanh an; kiem tra,
xu ly yeu c~u thi hanh an, ban an, h6 so uy thac thi hanh an; ban hanh quyet dinh thi
hanh an va phan cong Chap hanh vien t6 chirc thi hanh an.

b) Viec t6 chirc thi hanh an, bao g6m qua trinh t6 chirc thi hanh quyet
dinh thi hanh an theo quy dinh cua phap luat tir viec lap h6 So' thi hanh an cho
d§n khi t6 chirc thi hanh an xong.

c) Viec th~m tra, dua h6 So' thi hanh an vao hru trir.

3. D6i tuo'ng up dung Quy trinh

Quy trinh nay ap dung d6i voi:

a) C\1CThi hanh an dan sir tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong;

b) Chi C\lCThi hanh an dan sir quan, huyen, thi xa, thanh ph6 thuoc tinh.



PHẦN II 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 2. Diễn giải chi tiết nội dung quy trình 

Mục 1 

THỤ LÝ THI HÀNH ÁN 

1. Phân công trách nhiệm thụ lý thi hành án  

1.1 Việc thụ lý thi hành án là giai đoạn đầu tiên của quy trình tổ chức thi 

hành án, do Văn phòng Cục (bộ phận thụ lý) chịu trách nhiệm chính, tham mưu 

cho Cục trưởng thực hiện. Tại Chi cục do Thẩm tra viên Chi cục, trường hợp 

Chi cục không có chức danh Thẩm tra viên thì Thư ký thi hành án Chi cục (gọi 

tắt là Thư ký) tham mưu cho Chi cục trưởng thực hiện. 

1.2 Nội dung công việc bao gồm: 

a) Tiếp nhận yêu cầu thi hành án; tiếp nhận bản án do Tòa án chuyển; tiếp 

nhận hồ sơ ủy thác thi hành án; 

b) Kiểm tra, rà soát, xử lý yêu cầu thi hành án, các khoản thi hành án chủ động 

theo bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án;  

c) Soạn thảo, ký, phát hành quyết định thi hành án và phân công Chấp 

hành viên tổ chức thi hành án. 

1.3 Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc. Đối với quyết định áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời thì thực hiện ngay; đối với quyết định của Tòa án 

giải quyết phá sản thì thực hiện  trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 

nhận yêu cầu thi hành án, bản án.  

2. Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án 

2.1 Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án do Thẩm tra viên hoặc Thư 

ký chịu trách nhiệm chính. Văn thư, công chức phụ trách bộ phận một cửa có 

trách nhiệm phối hợp thực hiện.  

2.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Tiếp nhận trực tiếp (từ bộ phận một cửa). Viết Phiếu 

 

                                          QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN                                          CHỦ TRÌ THỰC HIỆN  

 
                                                                          

                                                                                                                                             

Tiếp nhận yêu cầu THA, BA, HS ủy thác THA 

Kiểm tra, xử lý yêu cầu THA, BA, HS ủy thác THA 

Ra quyết định THA; phân công CHV tổ chức thi hành 

TỔ 

CHỨC 

THI 

HÀNH 

ÁN 

Lập hồ sơ thi hành án 

Thông báo về thi hành án 

Xác minh điều kiện thi hành án 

Xác định việc chưa có điều kiện THA, công khai 

thông tin của người phải THA chưa có điều kiện THA 

 của người phải THA chưa có điều kiện thi hành 
Tạm đình chỉ THA, đình chỉ THA, ủy thác THA 

Miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp NSNN 

Kiến nghị xem xét lại BA, QĐ theo thủ tục GĐT, TT 

Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án 

Ra quyết định cưỡng chế thi hành án 

Tổ chức cưỡng chế thi hành án 

Tiêu hủy vật chứng; xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ 

 bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước  

Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự 

 

Thu tiền, thanh toán tiền thi hành án; thu phí thi hành án 

Xác nhận kết quả thi hành án 

THẨM 

TRA, 

LƯU 

TRỮ HỒ 

SƠ THA 

Thẩm tra hồ sơ thi hành án 

Lưu trữ hồ sơ thi hành án 

THỤ 

LÝ THI 

HÀNH 

ÁN 

-Cục: Văn phòng 

-Chi cục: Thẩm 

tra viên hoặc Thư 

ký thi hành án 

 

-Cục: Phòng 

Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành 

án, Chấp hành 

viên. 

-Chi cục: Phó 

Chi cục trưởng, 

Chấp hành viên 

 

-Cục: Phòng Kiểm 

tra, giải quyết KNTC 

-Chi cục: Thẩm tra 

viên hoặc Thư ký  

 

Thực hiện thẩm định giá tài sản 

Thực hiện bán đấu giá tài sản 

Rà soát hồ sơ thi hành án 



2 

 

PHẦN III 

DIỄN GIẢI CHI TIẾT NỘI DUNG SƠ ĐỒ QUY TRÌNH  

TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

Mục 1 

THỤ LÝ THI HÀNH ÁN 

4. Phân công trách nhiệm thụ lý thi hành án  

4.1 Việc thụ lý thi hành án là giai đoạn đầu tiên của quy trình tổ chức thi 

hành án, do Văn phòng Cục (bộ phận thụ lý) chịu trách nhiệm chính, tham mưu 

cho Cục trưởng thực hiện. Tại Chi cục do Thẩm tra viên Chi cục, trường hợp 

Chi cục không có chức danh Thẩm tra viên thì Thư ký thi hành án Chi cục (gọi 

tắt là Thư ký) tham mưu cho Chi cục trưởng thực hiện. 

4.2 Nội dung công việc bao gồm: 

a) Tiếp nhận yêu cầu thi hành án; tiếp nhận bản án; tiếp nhận hồ sơ ủy 

thác thi hành án; 

b) Kiểm tra, xử lý yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án;  

c) Soạn thảo, ký, phát hành quyết định thi hành án và phân công Chấp 

hành viên tổ chức thi hành án. 

d) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

4.3 Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc. Đối với quyết định áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời thì thực hiện ngay; đối với quyết định của Tòa án 

giải quyết phá sản thì thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp 

nhận yêu cầu thi hành án, bản án.  

5. Tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án 

5.1 Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án do Thẩm tra viên hoặc Thư 

ký chịu trách nhiệm chính. Văn thư, công chức phụ trách bộ phận một cửa có 

trách nhiệm phối hợp thực hiện.  

5.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Tiếp nhận trực tiếp (từ bộ phận một cửa). Viết Phiếu nhận đơn hoặc 

hướng dẫn cho người yêu cầu, lập biên bản ghi nhận yêu cầu thi hành án trong 

trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói. 

Trường hợp tiếp nhận trực tuyến thì thực hiện những công việc quy định 

tại Quy trình hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án. Trường hợp tiếp nhận qua 

đường bưu điện thì Văn thư tiếp nhận, vào Sổ công văn đến rồi chuyển ngay cho 

Thẩm tra viên hoặc Thư ký được phân công. 

b) Vào Sổ nhận yêu cầu thi hành án, Sổ nhận bản án, quyết định, Sổ nhận 

quyết định ủy thác. 
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5.3 Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày tiếp nhận. 

5.4 Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

6. Kiểm tra, xử lý yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án 

6.1 Việc kiểm tra, xử lý yêu cầu thi hành án; bản án, hồ sơ ủy thác thi 

hành án do Thẩm tra viên hoặc Thư ký chịu trách nhiệm, giúp Chánh Văn phòng 

Cục (Lãnh đạo Chi cục) thực hiện. 

6.2 Nội dung công việc bao gồm: 

a) Kiểm tra, đối chiếu để làm rõ điều kiện ra quyết định thi hành án, rà 

soát việc Tòa án đã chuyển giao bản án, việc đã ra quyết định thi hành án chủ 

động, tài liệu ủy thác thi hành án, việc chuyển giao các giấy tờ liên quan đến vật 

chứng và các nội dung cần thiết khác. 

 b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đối chiếu, rà soát, tiến hành dự thảo văn 

bản cần thiết để Cục trưởng, Chi cục trưởng ký, như: quyết định thi hành án; văn 

bản thông báo cho người yêu cầu, Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý 

vụ việc cạnh tranh, cơ quan thi hành án đã ủy thác; văn bản đề nghị Tòa án bổ 

sung tài liệu còn thiếu, đề nghị Tòa án hoặc hướng dẫn đương sự đề nghị Tòa án 

giải thích, sửa chữa bản án. 

c) Trình Chánh Văn phòng (đối với Cục) hoặc Lãnh đạo đơn vị được giao 

phụ trách (đối với Chi cục) kiểm tra, chỉnh sửa, ký nháy/tắt. 

Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi 

hành án, bản án, quyết định ủy thác thi hành án.  

d) Trình theo thẩm quyền được phân công ký, phát hành Thông báo cho 

người yêu cầu, Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, 

cơ quan thi hành án đã ủy thác; văn bản đề nghị Tòa án giải thích, đính chính, bổ 

sung tài liệu còn thiếu. 

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi 

hành án, bản án, quyết định ủy thác thi hành án.  

đ) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

7. Ra quyết định thi hành án, phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành 

7.1 Nhiệm vụ ra quyết định thi hành án, phân công Chấp hành viên tổ 

chức thi hành do Thủ trưởng cơ quan thực hiện. Thẩm tra viên, Thư ký, Văn thư 

có trách nhiệm tham mưu, đề xuất. 

7.2 Nội dung công việc bao gồm: 

a) Thủ trưởng cơ quan tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa dự thảo, ký ban hành 

quyết định thi hành án; phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành, chuyển 

quyết định thi hành án cho Thẩm tra viên (bộ phận thụ lý) hoặc Thư ký.  
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b) Thẩm tra viên (bộ phận thụ lý) hoặc Thư ký thực hiện vào Sổ thụ lý, 

nhân bản; chuyển cho Văn thư đóng dấu; chuyển quyết định thi hành án và các 

tài liệu kèm theo cho Chấp hành viên được phân công và yêu cầu ký nhận vào 

Sổ thụ lý. 

Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc, kể từ ngày được trình ký dự thảo 

quyết định thi hành án. 

c) Văn thư có trách nhiệm gửi các văn bản trên theo quy định.  

Các quyết định thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân 

cùng cấp; gửi Sở Tư pháp quyết định thi hành án đối với các bản án hình sự và 

gửi Trại tạm giam, Trại giam đối với các trường hợp thi hành án phạt tù. Trường 

hợp yêu cầu thi hành án trực tuyến thì việc trả kết quả thực hiện theo Quy trình 

hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến. 

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, thông 

báo, văn bản. 

d) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

Mục 2 

TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

8. Phân công nhiệm vụ trong việc tổ chức thi hành án 

8.1 Nhiệm vụ tổ chức thi hành án là giai đoạn quan trọng nhất trong quy 

trình tổ chức thi hành quyết định thi hành án đã ban hành, do Phòng Nghiệp vụ 

và tổ chức thi hành án, Chấp hành viên (Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên 

Chi cục) chịu trách nhiệm chính. Các phòng thuộc Cục, công chức liên quan 

phối hợp thực hiện.  

8.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật từ 

việc lập hồ sơ thi hành án cho đến khi tổ chức thi hành án xong.  

b) Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thực hiện quản 

lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nghiệp vụ thi hành án; đảm bảo việc thực hiện 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

c) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

8.3 Thời hạn thực hiện: Theo quy định của pháp luật. 

9. Lập hồ sơ thi hành án 

9.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc lập hồ sơ thi hành 

án. Kế toán nghiệp vụ, Thư ký, Chuyên viên và công chức khác có trách nhiệm 

phối hợp.   

9.2 Nội dung công việc bao gồm: 
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a) Tiếp nhận quyết định thi hành án; lập giấy đề nghị kiểm tra, rà soát 

hoặc giấy đối chiếu gửi Phòng kế hoạch, tài chính (kế toán nghiệp vụ) để kiểm 

tra số tiền đương sự đã nộp tại cơ quan thi hành án dân sự (trong trường hợp có 

thông tin về việc đương sự đã nộp tiền).  

b) Tiếp nhận thông tin về số tiền đương sự đã nộp, biên lai, bộ hồ sơ nhập 

kho vật chứng do Kế toán nghiệp vụ cung cấp (quyết định chuyển vật chứng của 

Viện kiểm sát nhân dân, biên bản thu giữ tang vật ban đầu, quyết định đưa vụ án 

ra xét xử của Tòa án, biên bản niêm phong tang vật, biên bản bàn giao vật 

chứng giữa Công an với người đại diện của cơ quan thi hành án, lệnh nhập 

kho,...) đã nộp tại cơ quan thi hành án dân sự (nếu có). 

c) Ghi chép đầy đủ nội dung Bìa hồ sơ; lập Phiếu xác định; sắp xếp hồ sơ, 

đánh số bút lục, liệt kê vào bảng Danh mục tài liệu in trên bìa hồ sơ.  

Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định 

thi hành án.  

d) Bảo quản hồ sơ thi hành án. 

Thời hạn thực hiện: Trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành quyết định 

thi hành án được phân công. 

đ) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

10. Thông báo về thi hành án 

10.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc thông báo về thi 

hành án. Thư ký, Chuyên viên và công chức khác được giao giúp việc cho Chấp 

hành viên có trách nhiệm thực hiện.   

10.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Xác định người được nhận văn bản thông báo; 

b) Thực hiện việc thông báo theo quy định của pháp luật: 

- Giao trực tiếp cho người được nhận văn bản thông báo; lập biên bản về 

việc giao nhận, từ chối, nhận thay thông báo về thi hành án.  

- Ủy quyền hoặc đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thực 

hiện thông báo về thi hành án (Bưu điện, Giám thị trại giam, tạm giam,...). 

- Niêm yết tại Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã, 

nơi cư trú hoặc nơi cư trú cuối cùng của người được thông báo và lập biên bản 

về việc niêm yết khi không thực hiện được thông báo trực tiếp. 

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo quy 

định của pháp luật và dự thảo văn bản đăng tải thông tin trình Thủ trưởng cơ 

quan ký ban hành, chuyển cho Văn thư phát hành.  

c) Lưu kết quả thông báo vào hồ sơ thi hành án. 
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10.3 Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản. 

10.4 Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

11. Xác minh điều kiện thi hành án 

11.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc xác minh về thi 

hành án. Thư ký, Chuyên viên và công chức khác có trách nhiệm phối hợp.  

11.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Xác định các nội dung, địa điểm cần xác minh. 

b) Chuẩn bị các thủ tục, tiến hành việc xác minh: 

- Trường hợp xác minh trực tiếp: Đề xuất Thủ trưởng cơ quan (hoặc 

người được ủy quyền) ký Giấy giới thiệu đi xác minh (nếu cần thiết); tiến hành 

việc xác minh. 

- Trường hợp xác minh bằng văn bản hoặc ủy quyền xác minh tại nơi cá 

nhân, cơ quan, tổ chức có tài sản, cư trú, làm việc hoặc có trụ sở: Dự thảo văn 

bản xác minh, văn bản ủy quyền xác minh trình Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và 

tổ chức thi hành án kiểm tra, ký trách nhiệm (tại Chi cục thì Chấp hành viên ký 

nháy/tắt), trình Thủ trưởng cơ quan (người được phân công) ký, phát hành.  

Thời hạn thực hiện: 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. 

Trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải 

thực hiện ngay. 

c) Nghiên cứu kết quả xác minh, tiếp tục xác minh (nếu cần thiết) hoặc 

báo cáo Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đề xuất Thủ trưởng 

cơ quan hướng giải quyết vụ việc trong trường hợp có căn cứ hoãn, đình chỉ, ủy 

thác thi hành án; xác định việc chưa có điều kiện, công khai thông tin của người 

phải thi hành chưa có điều kiện; áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án; áp 

dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án; miễn, giảm thi hành án; yêu cầu giải 

thích, đính chính, kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định. 

11.3 Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác minh. 

11.4 Thực hiện các công việc cần thiết khác theo 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 thi hành án và công khai thông tin của người phải thi hành án 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: 
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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 

người phải thi hành án, quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án và 

công việc khác theo quy định. 

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 thì hành án 

cho công chức được phân công để đăng tải trên Trang thông tin của Cục Thi 

hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành 

án dân sự; 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. 

c) Gửi quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án trong đó thể 

hiện rõ thông tin phải bổ sung, sửa đổi về sự thay đổi tên, địa chỉ, nghĩa vụ và 

điều kiện thi hành án của người phải thi hành án cho công chức được phân công 

để bổ sung, sửa đổi và công khai nội dung thay đổi. 

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày xác định được thông tin 

về sự thay đổi. 

d) Gửi quyết định tiếp tục thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án 

hoặc văn bản xác nhận về việc người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa 

vụ thi hành án cho công chức được phân công để chấm dứt việc công khai thông 

tin, chấm dứt việc tích hợp hoặc chấm dứt việc niêm yết. 

Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định tiếp tục thi 

hành án, đình chỉ thi hành án, văn bản xác nhận về việc người phải thi hành án 

đã thực hiện xong nghĩa vụ. 

đ) Lập danh sách những việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang 

sổ theo dõi riêng trình Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án (Phó 

Chi cục trưởng được phân công) có ý kiến đề xuất Thủ trưởng cơ quan phê 

duyệt khi có căn cứ. 

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ. 

e) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

13. Tạm đình chỉ thi hành án 

13.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu giúp 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc tạm đình chỉ thi hành án. Thư ký, Chuyên 

viên, Văn thư có trách nhiệm phối hợp. 
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13.2 Nội dung công việc bao gồm: 

a) Rà soát căn cứ, dự thảo và báo cáo Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án trình Thủ trưởng cơ quan ban hành các thông báo cần thiết, 

như: Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm 

đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định 

theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thông báo cho người đã kháng nghị trong 

trường hợp bản án, quyết định đã được thi hành một phần hoặc toàn bộ. 

b) Rà soát căn cứ, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký ban hành 

quyết định tạm đình chỉ thi hành án.  

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của 

Tòa án về việc đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với người phải thi 

hành án. 

c) Rà soát căn cứ, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký ban hành 

quyết định tiếp tục thi hành án.  

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được một trong các 

quyết định: Rút kháng nghị; giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án giữ nguyên bản 

án, quyết định bị kháng nghị; đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản, đình chỉ thủ tục 

phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng 

phá sản.  

d) Văn thư có trách nhiệm lấy số, đóng dấu các thông báo, quyết định nêu 

trên và chuyển các quyết định cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đương sự, 

tổ chức cá nhân có liên quan. 

đ) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

  14. Đình chỉ thi hành án 

14.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu giúp 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc đình chỉ thi hành án. Thư ký, Chuyên viên, 

Văn thư có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

14.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Rà soát căn cứ, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký ban hành 

quyết định đình chỉ thi hành án. 

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ đình chỉ thi 

hành án. 

b) Văn thư có trách nhiệm lấy số, đóng dấu và chuyển quyết định đình chỉ 

thi hành án để gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đương sự, tổ chức cá nhân 

có liên quan. 
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c) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

15. Ủy thác thi hành án 

15.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu giúp 

Thủ trưởng cơ quan thực hiện việc ủy thác thi hành án. Thư ký, Chuyên viên, 

Văn thư có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

15.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Rà soát căn cứ, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký ban hành 

quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyết định thi hành án (trường hợp đã 

ra quyết định thi hành án). 

b) Tổ chức xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên trước khi 

ủy thác (nếu có). 

c) Rà soát căn cứ, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký ban hành 

quyết định ủy thác thi hành án. 

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ ủy thác 

d) Sao y bản chính các văn bản tài liệu có liên quan, quyết định thu hồi 

quyết định thi hành án (nếu có) và quyết định ủy thác chuyển Văn thư để gửi Cơ 

quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác. 

đ) Chuyển quyết định ủy thác thi hành án, quyết định thu hồi quyết định 

thi hành án (nếu có) cho Văn thư để gửi Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, 

đương sự, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

e) Theo dõi, đôn đốc thông báo nhận ủy thác thi hành án.  

g) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

16. Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách 

nhà nước 

16.1 Chấp hành viên có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan 

trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách 

nhà nước. Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện.  

16.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Rà soát, lập danh sách các vụ việc đề nghị xem xét miễn, giảm nghĩa vụ 

thi hành án; đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa 

vụ thi hành án; chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có ý kiến bằng văn bản. 

b) Lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nghĩa vụ 

thi hành án. 

Thời hạn thực hiện: Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. 

c) Tham gia phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án do Tòa án tổ 

chức (theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan). 
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d) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

17. Kiến nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định 

của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 

17.1 Chấp hành viên có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan 

trong việc kiến nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định của 

Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Thư ký, Chuyên viên có trách 

nhiệm phối hợp thực hiện.  

17.2 Nội dung công việc bao gồm:   

a) Rà soát căn cứ, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký văn bản kiến 

nghị người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện có căn cứ. 

b) Rà soát, dự thảo và đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký văn bản thông báo 

cho Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân có thẩm 

quyền về việc không nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền. 

Thời hạn thực hiện: 03 tháng làm việc kể từ ngày có căn cứ xác định 

người có thẩm quyền đã nhận được kiến nghị, trường hợp vụ việc phức tạp thì 

không quá 04 tháng.  

c) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

18. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án 

18.1 Việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án do Chấp hành viên chịu 

trách nhiệm chính. Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện.  

18.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Rà soát căn cứ, ra quyết định áp dụng (chấm dứt áp dụng) biện pháp bảo 

đảm thi hành án; lập biên bản (phong tỏa, tạm giữ...); ra quyết định trả lại tài sản, 

giấy tờ (nếu có căn cứ); báo cáo kết quả thực hiện cho Thủ trưởng cơ quan. 

b) Giao, gửi quyết định, thông báo cho đương sự quyền khởi kiện, yêu cầu 

cung cấp giấy tờ, tài liệu cần thiết. 

c) Xác minh làm rõ quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án 

hoặc đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký văn bản yêu cầu Tòa án, cơ quan có thẩm 

quyền xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản (trường hợp cần thiết). 

d) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

18.3 Thời hạn thực hiện: Theo quy định của pháp luật. 

19. Ra quyết định cưỡng chế thi hành án 

19.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc ra quyết định 

cưỡng chế thi hành án buộc đương sự (người phải thi hành án) thực hiện nghĩa 
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vụ về tài sản hoặc hành vi để thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp 

luật. Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

19.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Trên cơ sở nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi 

hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình 

hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi 

hành án thích hợp.  

b) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan về việc cưỡng chế thi hành án; ra quyết 

định cưỡng chế thi hành án; thông báo việc cưỡng chế. 

c) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

20. Tổ chức cưỡng chế thi hành án 

20.1. Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức cưỡng 

chế thi hành án. Thư ký, Chuyên viên, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm 

phối hợp thực hiện.  

20.2. Nội dung công việc bao gồm:  

a) Lập kế hoạch cưỡng chế trình Thủ trưởng phê duyệt (trong trường hợp 

cần huy động lực lượng) và gửi kế hoạch cưỡng chế cho các đơn vị có liên quan.  

  Thời hạn thực hiện: Theo quy định của pháp luật. 

b) Rà soát căn cứ, dự thảo và báo cáo Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ 

chức thi hành án trình Thủ trưởng cơ quan phê duyệt: Việc xin ý kiến Ban chỉ 

đạo thi hành án cùng cấp đối với vụ việc phức tạp; việc xử lý vi phạm trong thi 

hành án; những khó khăn vướng mắc phát sinh; đề xuất tổ chức họp Hội đồng 

Chấp hành viên, phối hợp với các cơ quan hữu quan họp liên ngành, xin ý kiến 

chỉ đạo nghiệp vụ.  

 Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ. 

c) Tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị khác như: Họp bàn cưỡng chế; 

họp thông qua phương án bảo vệ cưỡng chế; họp phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên trong đơn vị tham gia cưỡng chế; chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, 

văn bản, biên bản sử dụng trong buổi cưỡng chế; thuê nhà, ký hợp đồng trông 

coi, bảo quản tài sản, ký hợp đồng bốc dỡ, vận chuyển tài sản, ký hợp đồng thuê 

đo đạc; xác minh trước khi cưỡng chế (tại địa phương nơi có tài sản cưỡng chế 

hoặc nơi diễn ra việc cưỡng chế). 

d) Tổ chức cưỡng chế: Công bố quyết định cưỡng chế, thực hiện nội dung 

cưỡng chế theo kế hoạch cưỡng chế, lập biên bản cưỡng chế thi hành án và các 

loại biên bản cần thiết khác tùy theo mỗi biện pháp cưỡng chế. 

Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày cưỡng chế. 
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đ) Đề xuất họp rút kinh nghiệm sau khi kết thúc cưỡng chế.  

Thời hạn thực hiện: 01 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cưỡng chế. 

e) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

21. Thực hiện thẩm định giá tài sản 

21.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính một số việc trong thực hiện 

thẩm định giá tài sản; tổ chức thẩm định giá tài sản chịu trách nhiệm về việc 

thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và pháp luật 

về thi hành án dân sự. Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

21.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan về giá mà đương sự thỏa thuận được; giá 

của tài sản kê biên thuộc loại tươi sống mau hỏng mà có giá trị lớn mà đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về giá.  

Thời hạn thực hiện: 01 ngày, kể từ thời điểm kê biên. 

b) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan việc ký kết hợp đồng thẩm định giá những 

vụ việc có giá trị lớn (trong trường hợp đương sự không thỏa thuận được về giá 

hoặc không thỏa thuận được việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá hoặc tổ chức 

thẩm định giá do đương sự lựa chọn từ chối ký hợp đồng dịch vụ) và thực hiện 

việc ký hợp đồng thẩm định giá. 

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày kê biên tài sản. 

c) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan trong trường hợp không thực hiện được 

việc ký hợp đồng thẩm định giá với tổ chức thẩm định giá trên địa bàn. 

Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày kể từ thời điểm không ký được hợp 

đồng thẩm định giá. 

d) Báo cáo Thủ trưởng cơ quan việc ký và không ký được hợp đồng với tổ 

chức thẩm định giá ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có 

tài sản kê biên; việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan có chuyên 

môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê biên trước khi xác định giá của tài 

sản kê biên; đề xuất Thủ trưởng cơ quan trường hợp kết quả thẩm định giá có sự 

khác nhau quá lớn thì yêu cầu các tổ chức thẩm định giá giải trình căn cứ, 

phương pháp thẩm định giá, nếu có căn cứ việc thẩm định giá không chính xác 

thì yêu cầu tổ chức thẩm định giá đó xem xét lại kết quả thẩm định giá. 

đ) Lập văn bản hoặc biên bản có chữ ký của cơ quan tài chính, cơ quan 

chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản kê biên. 

Thời hạn thực hiện: 03 ngày kể từ ngày không ký được hợp đồng thẩm 

định giá trên địa bàn nơi có tài sản. 
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e) Đề xuất Thủ trưởng cơ quan ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Chấp hành 

viên xác định giá tài sản kê biên trong trường hợp đương sự không thoả thuận 

được với nhau về giá và không ký được hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.  

Thời hạn thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Chấp hành 

viên mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản. 

g) Thông báo cho đương sự về giá của tài sản khi có kết quả thẩm định giá 

Thời hạn thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định giá. 

h) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

22. Thực hiện bán đấu giá tài sản 

22.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính một số việc trong thực hiện 

bán đấu giá tài sản thi hành án; tổ chức bán đấu giá chịu trách nhiệm về việc bán 

đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật về 

thi hành án dân sự. Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

22.2. Nội dung công việc bao gồm:  

a) Tiến hành kiểm tra các điều kiện theo quy định của pháp luật của tổ 

chức bán đấu giá và người đại diện hợp pháp của tổ chức bán đấu giá; báo cáo 

Thủ trưởng cơ quan việc ký hợp đồng bán đấu giá, trong đó lưu ý về nội dung 

của hợp đồng; thực hiện ký hợp đồng bán đấu giá tài sản. 

Thời hạn thực hiện: Không quá 05 ngày kể từ ngày định giá đối với trường 

hợp đương sự thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá và 10 ngày kể từ ngày định giá 

đối với trường hợp đương sự không thỏa thuận được tổ chức bán đấu giá. 

b) Ngay khi nhận được kế hoạch, thông báo bán đấu giá tài sản do tổ chức 

bán đấu giá gửi, tiến hành kiểm tra thông tin về tài sản, thời gian thực hiện việc 

bán đấu giá đảm bảo hợp lệ, hợp pháp. Đồng thời, thông báo cho đương sự biết 

về việc ký hợp đồng bán đấu giá, kế hoạch và thời gian bán đấu giá tài sản; về 

quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành nếu nộp đủ tiền thi hành án khi 

thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế, bán đấu giá 

tài sản; về việc thỏa thuận người được quyền mua, tổ chức bốc thăm để chọn ra 

người được mua tài sản bán đấu giá của các chủ sở hữu chung và các công việc 

khác theo quy định. 

c) Thường xuyên theo dõi việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bán đấu giá 

tài sản; kịp thời phối hợp xử lý, báo cáo khi có vấn đề phát sinh.  

d) Tham gia phiên đấu giá; ký hợp đồng mua bán tài sản với người mua 

trúng đấu giá theo pháp luật bán đấu giá tài sản, ra quyết định giao tài sản cho 

người mua trúng đấu giá nếu người mua trúng đấu giá đã thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ trong hợp đồng bán đấu giá tài sản.  
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đ) Trường hợp phiên bán đấu giá không thành, tiến hành thông báo và yêu 

cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản theo quy định của pháp luật; 

ban hành quyết định giảm giá tài sản; thông báo cho người được thi hành án 

nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án; giao lại tài sản cho người phải 

thi hành án quản lý, sử dụng trong trường hợp giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc 

thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án không nhận để trừ vào số 

tiền được thi hành án. 

e) Nếu có tranh chấp về kết quả bán đấu giá, thông báo cho đương sự 

quyền khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện, tổ chức thỏa thuận hủy kết quả bán đấu 

giá theo quy định nếu có yêu cầu. 

g) Ban hành và đề xuất ban hành các loại thông báo, văn bản khác theo 

quy định của pháp luật. 

h) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

14.3. Thời hạn thực hiện: Theo quy định của pháp luật. 

14.4. Thời hạn thực hiện đối với trường hợp bán tài sản không qua thủ tục 

bán đấu giá: Không quá 05 ngày kể từ ngày kê biên. 

23. Tiêu hủy vật chứng; xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch 

thu, sung quỹ nhà nước 

23.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc tiêu hủy vật 

chứng; xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước. Kế 

toán nghiệp vụ, Thủ kho, Thủ quỹ, Thư ký, Chuyên viên, đại diện các cơ quan, 

đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

23.2. Nội dung công việc bao gồm:   

a) Lập danh sách, đề nghị xuất kho tài sản, tang vật, gửi quyết định thi 

hành án, bản án của Tòa án hoặc bản án do cơ quan thi hành án dân sự sao y bản 

chính; dự thảo Lệnh xuất kho những tài sản bị tuyên tịch thu, tiêu hủy; trình Thủ 

trưởng cơ quan ký duyệt; chuyển Kế toán nghiệp vụ làm Phiếu xuất kho; chuyển 

Thủ kho tiến hành giao tài sản cho Hội đồng tiêu hủy vật chứng. 

b) Đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng 

tiêu hủy vật chứng, tài sản; phối hợp với đại diện cơ quan tài chính, cơ quan chuyên 

môn, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp chủ trì thực hiện tiêu hủy vật chứng. 

Thời hạn thực hiện: 01 tháng kể từ ngày ra quyết định thi hành án. 

c) Lập danh sách, đề nghị xuất kho tài sản, tang vật, gửi quyết định thi 

hành án, bản án của Tòa án hoặc bản án do cơ quan thi hành án dân sự sao y bản 

chính; dự thảo Lệnh xuất kho những tài sản bị tuyên tịch thu, sung công nhà 

nước; trình Thủ trưởng cơ quan ký duyệt; chuyển Kế toán nghiệp vụ làm Phiếu 

xuất kho; chuyển Thủ kho tiến hành giao tài sản cho cơ quan tài chính. 
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Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thi hành án. 

d) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

24. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự 

24.1 Việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự do Chấp hành viên 

chịu trách nhiệm chính. Kế toán nghiệp vụ, Thủ kho, Thủ quỹ, Thư ký, Chuyên 

viên phối hợp thực hiện. 

24.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Ra thông báo nhận tiền, tài sản;  

b) Tổ chức thực hiện quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự;  

c) Gửi số tiền đã thông báo mà đương sự không đến nhận theo hình thức 

tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.  

Thời hạn thực hiện: 15 ngày kể từ ngày thông báo. 

d) Lập Giấy đề nghị xuất kho tài sản; dự thảo Lệnh xuất kho trình Thủ 

trưởng cơ quan phê duyệt; Kế toán nghiệp vụ làm phiếu xuất kho; Thủ kho bàn 

giao tài sản cho Chấp hành viên để thực hiện việc trả tài sản cho đương sự. 

đ) Tiến hành định giá tài sản, bán đấu giá tài sản và gửi số tiền thu được 

theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn; đồng thời thông báo cho đương sự. 

Thời hạn thực hiện: 03 tháng kể từ ngày thông báo mà đương sự không 

đến nhận tài sản.  

e) Tiến hành thủ tục sung quỹ nhà nước số tiền đã gửi tiết kiệm theo quy 

định của pháp luật. 

Thời hạn thực hiện: 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực 

pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm.  

g) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

25. Thu tiền, thanh toán tiền thi hành án; thu phí thi hành án 

25.1 Chấp hành viên chịu trách nhiệm chính trong việc thu tiền, thanh 

toán tiền thi hành án; thu phí thi hành án. Kế toán nghiệp vụ, Thủ quỹ, Thư ký, 

Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện.  

25.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Thu tiền, viết biên lai thu tiền, nộp tiền vào quỹ; lập bảng kê đề nghị 

Kế toán nộp tiền vào Ngân sách (nếu có). 

b) Lập bảng phân phối, thông báo về việc nhận tiền, lập đề nghị chi trình 

Thủ trưởng cơ quan ký duyệt; chuyển Kế toán nghiệp vụ tiến hành thủ tục chi 

tiền; phối hợp với Thủ quỹ thực hiện việc chi trả tiền (đối với việc chi tiền mặt), 

tiến hành các thủ tục gửi tiết kiệm, gửi bưu điện. 
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Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày thu được tiền. 

c) Đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký quyết định thu phí thi hành án; phối 

hợp với Kế toán nghiệp vụ thực hiện việc thu phí thi hành án. 

Thời hạn thực hiện: Ngay trong ngày thực hiện việc thanh toán tiền thi 

hành án. 

d) Trường hợp không thu được phí thi hành án hoặc việc thu phí có nhầm 

lẫn thì thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.  

đ) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

26. Xác nhận kết quả thi hành án 

26.1 Việc xác nhận kết quả thi hành án do Thẩm tra viên, Thư ký, Chấp 

hành viên phụ trách hồ sơ chịu trách nhiệm tham mưu chính. Công chức phụ 

trách bộ phận một cửa (Văn thư, công chức tiếp dân) có trách nhiệm phối hợp 

thực hiện. 

26.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Công chức phụ trách bộ phận một cửa (Văn thư, công chức tiếp dân) có 

trách nhiệm chuyển cho Thẩm tra viên, Thư ký kiểm tra, rà soát Sổ thụ lý khi 

nhận được yêu cầu xác nhận thi hành án của đương sự. 

Trường hợp hồ sơ thi hành án đang thi hành dở dang, Thẩm tra viên, Thư ký 

chuyển yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án cho Chấp hành viên phụ trách hồ sơ 

để xem xét, dự thảo giấy xác nhận, đề xuất Thủ trưởng cơ quan ký giấy xác nhận 

kết quả thi hành án. 

Trường hợp hồ sơ thi hành xong đã đưa vào lưu trữ, Thẩm tra viên, Thư 

ký đề xuất Thủ trưởng cơ quan rút hồ sơ lưu trữ; phối hợp với Chấp hành viên 

xem xét, dự thảo giấy xác nhận và trình Thủ trưởng cơ quan ký giấy xác nhận 

kết quả thi hành án. 

b) Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký (được giao dự thảo) chuyển lại 

cho công chức phụ trách bộ phận một cửa (Văn thư, công chức tiếp dân) giấy 

xác nhận đã ký để trả cho đương sự. 

26.3 Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

của đương sự.  

26.4 Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  

27. Rà soát hồ sơ thi hành án 

27.1 Việc rà soát hồ sơ thi hành án do Chấp hành viên chịu trách nhiệm 

chính. Kế toán nghiệp vụ, Thư ký, Chuyên viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

27.2 Nội dung công việc bao gồm: 
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 a) Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ thi hành án, lập bảng đối chiếu với Kế toán 

nghiệp vụ về kết quả thi hành án, ký xác nhận vào phía dưới, góc phải của bảng 

thống kê. 

 Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thi hành án. 

b) Chuyển hồ sơ cho Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thẩm 

tra viên hoặc Thư ký Chi cục); lập biên bản về việc giao, nhận hồ sơ. 

Thời hạn thực hiện: Định kỳ vào ngày cuối cùng hàng tháng. 

c) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định.  
 

Mục 3 

THẨM TRA, LƯU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN 

28. Phân công nhiệm vụ trong việc thẩm tra, lưu trữ hồ sơ thi hành án 

 Thẩm tra, lưu trữ hồ sơ thi hành án là giai đoạn cuối cùng của quy trình 

tổ chức thi hành quyết định thi hành án. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo (Thẩm tra viên hoặc Thư ký Chi cục) chịu trách nhiệm chính trong việc thẩm 

tra hồ sơ thi hành án xong. Việc lưu trữ hồ sơ thi hành án do Văn phòng Cục 

(công chức lưu trữ Chi cục) thực hiện.  

29. Thẩm tra hồ sơ thi hành án 

29.1 Việc thẩm tra hồ sơ thi hành án xong do Thẩm tra viên của Phòng 

Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thẩm tra viên hoặc Thư ký Chi cục) chịu 

trách nhiệm thực hiện.  

29.2 Nội dung công việc:  

           a) Thẩm tra kết quả thi hành án, đối chiếu kết quả thi hành án với nội 

dung quyết định thi hành án, xem xét điều kiện hồ sơ đưa vào lưu trữ, căn cứ kết 

thúc hồ sơ thi hành án. 

Thời hạn thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ thi hành án do 

Chấp hành viên chuyển đến. 

b) Ký xác nhận vào phía dưới, góc trái của bảng thống kê; trình Thủ trưởng 

cơ quan phê duyệt cho đưa vào lưu trữ; lấy dấu; chuyển hồ sơ đưa vào lưu trữ.  

Thời hạn thực hiện: 02 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra xong hồ sơ. 

c) Lập danh sách hồ sơ thiếu tài liệu, yêu cầu Chấp hành viên bổ sung (có 

phê duyệt của Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc Lãnh 

đạo Chi cục được giao phụ trách). 

d) Lập danh sách hồ sơ có sai phạm (có phê duyệt của Lãnh đạo Phòng 

Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc Lãnh đạo Chi cục được giao phụ 

trách), báo cáo Thủ trưởng cơ quan, yêu cầu Chấp hành viên khắc phục sai phạm.  



18 

 

Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm tra hồ sơ. 

đ) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

29.3 Việc thẩm tra hồ sơ đang thi hành dở dang cũng có thể được thực 

hiện theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan.  

 30. Lưu trữ hồ sơ thi hành án 

30.1 Việc lưu trữ hồ sơ thi hành án do công chức của Văn phòng (công 

chức được phân công tại Chi cục) chịu trách nhiệm thực hiện. 

30.2 Nội dung công việc bao gồm:  

a) Lập biên bản về việc giao nhận hồ sơ và ký xác nhận vào Sổ giao nhận 

hồ sơ lưu trữ. 

b) Vào Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án, sắp xếp hồ sơ theo thứ tự 

thời gian lưu trữ hàng tháng, quý, năm. 

 c) Bảo quản hồ sơ lưu trữ đảm bảo khoa học, thời hạn bảo quản hồ sơ 

thực hiện theo Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự (ban 

hành kèm theo Quyết định số 734/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2015 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự). 

 d) Khai thác và sử dụng hồ sơ thi hành án đã đưa vào lưu trữ (thực hiện 

theo Quy trình khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ ban hành kèm theo Quyết 

định số 613/QĐ-TCTHADS ngày 07/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi 

hành án dân sự). 

đ) Thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định. 

30.3 Thời hạn thực hiện: Theo quy định của pháp luật.  

PHẦN IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

31. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự các cấp 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự các cấp có trách nhiệm triển khai, 

quán triệt, tổ chức thực hiện, phân công công chức thực hiện Quy trình này. 

32. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, định kỳ hàng quý, Thủ trưởng cơ quan thi 

hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà 

soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quy trình này; nếu có khó khăn 

vướng mắc, kịp thời báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự (thông qua Vụ 

Nghiệp vụ 1) để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 


