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Số; '■'fdSJ /QĐ-CTHADS Bình Phước, ngày Qiỵ thảng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Văn Son, địa chỉ: ấp Dên Dên, 

thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phiróc

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN sụ

Căn cứ điểm c, khoản 2, Đĩều 142 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ 
sung năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư 
pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản 
ánh trong thi hành án dân sự;

Xét đơn của ông Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1977; địa chỉ: ấp Dên Dên, thị trấn 
Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước, khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu 
nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Qua kiểm tra hồ sơ thi hành án, văn bản giải trình của người bị khiếu nại và 
kết quả xác minh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước nhận thấy:

1. Nội dung vụ việc.

Căn cứ Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số I6/QĐST- 
DS ngày 14 tháng 8 năm 2017; Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đưong 
sự số 15/QĐST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2017 và Quyết định công nhận sự thoả 
thuận của các đương sự số 34/QĐST-DS ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Tòa án 
nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bà Đỗ T hị Thanh, sinh năm 1969, 
trú tại: ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Binh Phước phải thi 
hành cho ông Ngô Ván Sang, bà Hoàng Thị Dung, ông Đoàn Thanh Phương tông 
số tiền 1.804.000.000 đồng {Một tỷ, tám trăm ỉẻ bốn triệu đồng) và tiền án phí tổng 
cộng 20.850.000 đồng (Hai mươi triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng). Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú đã ra các quyết định thi hành án theo quy định 
của pháp luật và phân công Chấp hành viên Nguyễn Đức Nhân tố chức thi hành.

ỉlết thời hạn tự nguyện thi hành án, bà Đỗ Thị Tỉianh không tự nguyện thi 
hành, Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của bà Đô Thị 
Thanh. Kết quả xác minh thế hiện bà Đỗ Thị Thanh có tài sản gồm:



ngày 07/8/2015 và tài sản, cây trông trên đât.

2. Quyền sử dụng diện tích 15.066 đất trồng cây lâu năm, thuộc các thửa 
đất số 39,47,48,58,59,60,61,62,63,78,79, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại ấp Dên Dên, 
thị trấn Tân Phú, huvện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và diện tích 5657 (trong đó 
có 300m^ đất thổ cư, 5.357m“ đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất sô 25, tờ bản 
đồ số 32, tọa lạc tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND do 
ƯBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cấp cho hộ bà Trần Thị Loan vào ngàỵ 
10/12/2003 và đã sang tên trang 4 tặng cho bà Đỗ Thị Thanh theo hồ sơ số 
47067TA0249 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước ký ngày 04/8/2015 và tài sản, cây trồng trên đất.

v ề  nhân thân, tại thời điểm xác minh, hộ bà Đỗ Thị Thanh gồm: ông Nguyễn 
Văn Quế (chồng bà Thanh, chủ hộ), bà Đỗ Thị Thanh, ông Nguyễn Văn Đại (con 
bà Thanh), bà Nguyễn Thị Thu Thảo (con bà Thanh) và cháu Nguyễn Phạm Đình 
Phú (cháu nội bà Thíinh).

Từ kết quả xác minh như trên, đồng thời, trên cơ sở tự nguyện của bà Thanh, 
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú đã ra quyết định kê 
biên, xử lý tài sản cua bà Thanh theo quy định. Ngày 21/3/2018, Chi cục thi hành 
án dân sự huyện Đồng Phú kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan 
liên quan, tiến hành kê biên tài sản của bà Thanh gồm quyền sử dụng đất và tài sản 
găn liên với đât đê đảm bảo thi hành án. Toàn bộ tài sản kê biên được giao cho bà 
Trân Thị Loan (mẹ bả Thanh) bảo quản.

Sau khi kê biên, người đượe thi hành án và người phải thi hành án đã thoả 
thuận thông nhất đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự ký hợp đồng dịch VỊI với 
Công ty cô phân Thẩm định giá Trung Tín, địa chỉ trụ sở chính: số  F236 đưòng Võ 
Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa 
chỉ Văn phòng đại diện tại Bình Phước: số 10, Đặng Thai Mai, khu phố Phú Xuân, 
phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để định giá đối với tài sản đã 
kê biên của bà Thanh theo quy định.

Sau khi nhận được Chứng thư thẩm định giá, Chấp hành viẽn đã thông báo 
cho các bên biết về giá đã định của tài sản và quyền yêu cầu định giá lại tài sản 
theo quy định, nhưng các bên không yêu cầu định giá lại.

Ngày 12/4/20 ỉ 8, tại trụ sở Clii cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, người 
đ ược thi hành án và ni’iroi phải thi hành án đã thỏa thuận thống nhất đề nghị Chi cục thi



hành án dân sự huyện Đồng Phú ký họp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Công ty 
cổ phần thương mại Thịnh Trí, địa chỉ: số  4, Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh để bán đấu giá đối vói tải sản của bà Thanh theo quy định. 
Ngày 16/5/2018, Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí đã tổ chức bán đấu giá tài sản 
thành.

Ông Đỗ Văn Sơn, sinh năm: 1977, địa chỉ: ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện 
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - là em trai của bà Đỗ Thị Thanh (người phải thi hành 
án) cho rằng tài sản đã kê biên xử lý để thực hiện nghĩa vụ thi hành án không phải 
là tài sản của bà Thanh nên đã làm đơn khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện Đồng Phú. Đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Sơn đã được Chi cục 
trưỏng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú giải quyết bằng Quyết định 
giải quyết số 01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 2018 với nội dung không 
chấp nhận toàn bộ đơn khiếu nại của ông Sơn. Không đông ý với Quyêt định giải 
quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chi cục 
trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, ông Sơn tiếp tục khiếu nại lần 
hai đến Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước.

2. Nội dung khiếu nại của ông Đỗ Văn Son.

Ông Đỗ Văn Sơn khiếu nại toàn bộ Quyết định giải quyết khiếu nại số 
01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện Đồng Phú. ông Sơn cho rằng ông Huỳnh Trung Thành - Chi 
cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú giải quyết khiếu nại chưa 
đúng vl không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông, cho răng các thao tác nghiệp 
vụ của Chấp hành viên Nguyễn Đức Nhân đúng quy định pháp luật trong Idii ông 
Nhân có rất nhiều sai phạm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, ông Nguyễn Đức Nhân không tiến hành xác minh điều kiện thi 
hành án theo đúng quy định pháp luật;

Thứ hai, ông Nhân tiến hành kê biên, bán đấu giá là trái luật;
Thứ ba, ông Nguyễn Đức Nhân không tiến hành tống đạt, thông báo bất kỵ 

văn bản, giấy tờ nào cho ông Sơn - người có nghĩa vụ liên quan trong quá trình tô 
chức thi hành án.

3. Nội dung giải trình của Chi cục trưỏng Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện Đồng Phú.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú cho rằng Quyết định giải quyét 
khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 2018 đối với nội dung đơn 
của ông Đỗ Văn Sơn là đúng.

4. Cục Thi hành án dân sự tỉnh xét thấy:
Theo Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 16/QĐST-DS 

ngày 14 tháng 8 năm 2017; Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự 
so 15/QĐST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2017 và Quyết định công nhận sự thoả 
thuận của các đương sự số 34/QĐST-DS ngày 15 tháng 12 nám 2017 của Tòa án
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nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bà Đỗ Thị Thanh, sinh năm 1969,
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Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú đã ra các quyết định thi hành án theo quy định 
của pháp luật và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành.

Het thời hạn tụ- nguyện thi hành án, bà Đỗ Thị Thanh không tự nguyện thi 
hành, Châp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của bà Đỗ Thị 
Thanh.

Hồ sơ thi hành ỉm thể hiện có các biên bản xác minh sau:

- Biên bản xác minh ngày 05/10/2017 tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện 
Đông Phú, tỉnh Bình Phước. Kêt quả xác minh được thu thập qua lời cung cấp của 
bà Trân Thị Loan (mẹ bà Thanh), có sự chứng kiên, xác nhận của chính quyền địa 
phương. Theo bà Loan thì bà Thanh có các tài sản sau:

+ Quyền sử dụng diện tích 7.861 m“ đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất sổ 
110, tờ bản đô sô 24, tọa lạc tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, hưyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước, đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số (H) 
6069/QSDĐ/1226/QĐ-UBND do UBND huyện Đồng Phú cấp cho hộ bà Trần Thị 
Loan vào ngày 28/5/2007, bà Loan đã tặng cho bà Thanh cùng toàn bộ tài sản, cây 
trồng trên đat.

+ Quyền sử dụng diện tích 15.066 rn  ̂ đất trồng cây lâu năm, thuộc các thửa 
đất số 39,47,48,58,59,60,61,62,63,78,79, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại ấp Dên Dên, 
thị trân Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và diện tích 5.657 (trong 
đó có 300m^ đât thô cư, 5.357m^ đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 25, tờ 
bản đô sô 32, tọa lạc tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 2678/QSDĐ/2409/QĐ-ƯBND do 
UBND huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước Cấp cho hộ bà Trần Thị Loan vào ngày 
1 0/12/2003, bà Loan đã tặng cho bà Thanh cùng toàn bộ tài sản, cây trồng trên đất.

Hiện nay, bà Loan đang quản lý, sử dụng toàn bộ tài sản của bà Thanh.

- Biên bản xác minh ngày 15/01/2018 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
quyên sử dụng đât huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước. Đại diện Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký quyên sử dựng đất cung cấp, bà Đỗ Thị Thanh có các tài sản là 
quyền sử dụng đất sau:

+ Quyên sử dụng diện tích 7.861 đất trồng cây lâu năm, thuộc thửa đất số 
1 10, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 
tinh Bình Phước, đất đã được cấp Giấy chứng nhận ỌSDĐ so (H) 
6069/QSDĐ/1226/QỈ)-UBND do UBND huyện Đồng Phú cấp cho hộ bà Trần Thị 
L.oan vào ngày 28/5/2007, sang tên trang 4 tặng cho bà Đỗ Thị Thanh theo hồ sơ số



47256TA0257 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng 
Phú ký ngày 07/8/2015;

+ Quyền sử dụng diện tích 15.066 đất trồng cây lâu năm, thuộc các thửa 
đât sô 39,47,48,58,59,60,61,62,63,78,79, tờ bản đồ số 24, tọa lạc tại ấp Dên Dên, 
thị trân Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và diện tích 5.657 (trong 
đó có 300m^ đất thổ cư, 5357m^ đất trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 25, tơ 
bản đồ số 32, tọa lạc tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bỉnh 
Phước, đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 2678/QSDĐ/2409/QĐ-UBND do 
UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cấp cho hộ bà Trần Thị Loan vào ngày 
10/12/2003, sang tên trang 4 tặng cho bà Đỗ Thị Thanh theo hồ sơ so 
47067TA0249 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bỉnh Phước ký ngày 04/8/2015.

~ Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 16/01/2018, Chấp hành viên làm 
việc trực tiếp với bà Đỗ Thị Thanh, bà Thanh thừa nhận toàn bộ tài sản trên là của 
bà và tự nguyện đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú kê biên xử lý 
đê thực hiện nghĩa vụ thi hành án;

- Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 24/01/2018, Chấp hành viên làm 
việc trực tiếp với bà Trần Thị Loan, một lần nữa bà Loan Idiẳng định các quyền sử 
dụng đât nêu trên và toàn bộ tài sản, cây trông trên đât là tài sản của bà Thanh. Bà 
Loan đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự sau khi kê biên các tài sản của bà Thanh 
thì tiếp tục giao toàn bộ tài sản kê biên cho bà bảo quản, bà không yêu cầu thanh 
toán chi phí bảo quản, sau khi bán tài sản xong, bà sẽ tự nguyện giao cho người 
mua trúng đấu giá tài sản.

Từ kết quả xác minh trên, Chấp hành viên xác định bà Đỗ Thị Thanh có các 
quyền sử dựng đất kể trên và toàn bộ cây trồng, tài sản trên đất.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Sơn, 
Đoàn xác minh của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước tiến hành xác minh 
thực tế tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, gia 
đình ông Sơn(gồm 05 người: vợ chồng ông Sơn và 03 người con) đang sinh sống 
trong căn nhà cấp 4, có diện tích 43,5m^ nằm trên mảnh đất có diện tích 5.657m^ 
thuộc thửa 25, tờ bản đồ số 32. ông Sơn đã chứiig minh quyền sở hũn của mình 
đối với căn nhà trên bằng việc cung cấp cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 
Phước Giấy xác nhận ngày 18/10/2018 của Cửa hàng vật liệu xây dụng Hà Tiên 
xác nhận vào tháng 4/1997 ông Sơn có mua vật liệu xây dựng của cửa hàng để xây 
dựng căn nhà trên, sổ hộ khẩu số 2125 của Công an huyện Đồng Phú cấp cho hộ 
ông Sơn năm 2006, Đơn xác nhận nhà ở của ông Sơn được Ấp trưởng và UBND 
thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú xác nhận..., bà Loan cho rằng chữ ký trong Biên 
bản xác minh ngày 05/10/2017 và Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 
24/01 /2018 là không phải của bà



Như vậy, việc xác minh của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện Đồng Phú chưa đầy đủ, chặt chẽ. Gia đình ông Sơn sống trong căn nhà trên 
phần diện tích đất bị kê biên nhưng Chấp hành viên không làm việc với gia đình 
ông Sơn đế thu thập các thông tin, có hướng xử lý trong trưòng hợp ông có tranh 
chấp tài sản kê biên thì hướng dẫn ông khởi kiện ra Tòa theo quy định tại khoản 1 
Điều 75 Luật Thi hành án dân sự.

Do ông Son không xuất hiện trong quá trình thi hành án nên Chi cục Thi hành 
án dân sự huyện Đồng Phú xác định ông không phải là người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan nên không thông báo cho ông các quyết định, văn bản về thi hành án.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, ngày 12/10/2018, Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh Bình Phước cùng chính quyền địa phương tiến hành xác minh thực tế các 
tài sản kê biên, bán đấu giá thì hiện nay gia đình ông Sơn(gồm 05 người: vợ chồng 
ông Sơn và 03 người con) đang sinh sống trong căn nhà cấp 4, có diện tích 43,5m^ 
năm trên mảnh đất có diện tích 5.657m^ thuộc thửa 25, tờ bản đồ số 32 và ông Sơn 
đang quản lý, khai thác cây cao su trên diện tích đất đã kê biên, bán đấu giá, bà 
Loan cũng đang sinh sông trong căn nhà mà cơ quan thi hành án đã kê biên. Ngày 
30/10/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với ông Đoàn Thanh Phương là 
người mua trúng đâu giá tài sản, ông Phương cho biết ông chỉ ký nhận vào biên 
bản giao nhận tài sản ngày 21/6/2018 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân 
sự huyện Đông Phú, trên thực tế ông chưa nhận được tài sản, chưa được quản lý, 
khai thác, sử dụng các tài sản mà ông mua trúng đấu giá, như vậy, việc cưỡng chế 
giao tài sản ngày 21/6/2018 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
Đông Phú là chưa thực hiện được, Chấp hành viên cần thu hồi biên bản giao nhận 
tái sản này.

Ngày 16/11/20] 8, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xác minh tại Tòa án nhân dân 
tỉnh thì được biết hiện nay Tòa án tỉnh đang thụ lý đơn khởi kiện của ông Sơn yêu 
câu hủỵ hợp đông tặng cho quyên sử dụng đất, hủy đăng ký biến động quyền sử 
dụng đất trên Giấy chứng nhận QSDĐ số (H) 6069/QSDĐ/1226/QĐ-ƯBND, Giấy 
chứng nhận QSDĐ số (H) 6069/QSDE)/1226/QĐ-ƯBND theo Thông báo thụ lý vụ 
án sô 60/2018/TB - ILV A  ngày 23/8/2018. Đây chính là quyền sử dụng đất mà cơ 
quan thi hành án đã kê biên, vì vậy, Chi cục Thi hành án dân sir huyện Đồng Phú 
cân ra quyêt định hoăn thi hành án theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 48 Luật 
Thi hành án dân sự.

Qua xem xét nội dung đơn khiếu nại, xác minh nội dung khiếu nại; các tài 
liệu, chúng cứ do ông Sơn cung cấp và kết quả xác minh của Chấp hành viên Chi 
cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú. ông Sơn cho rằng các tài sản có trên đất 
kê biên(nhà và cây trông trên đât) là của ông, của gia đình ông, trong khi bà Thanh 
và bà Loan lại thừa rihận là của bà Thanh. Cục Thi hành án dân sir tỉnh nhận thấy,
V iệc xác định quyên sở hữu đối V(ýi tài sản thuộc thấm quyền của Tòa án nên ông 
Sơn có quyên khởi kiện ra Tòa đê đirợc xem xét giải quyết công nhận (à tài sản của 
mình.



ông Sơn, bà Loan (mẹ của ông Sơn) cho rằng các chữ ký trong các văn bản 
thi hành án không phải ỉà chữ ký của bà Loan. Qua xern xét, Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh Bình Phước nhận thấy muốn xác định đây có phải chữ ký của bà Loan hay 
không cần phải trưng cầu giám định, việc này sẽ mất nhiều thời gian ảnh hưởng 
đến thời hạn giải quyết khiếu nại, qua các tài liệu, chứng cứ có được thì Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh Bình Phước kết luận dược nội dung khiếu nại mà không cần 
phải giám định.

Ngày 04/12/2018, ông Đoàn Thanh Phương là người mua trúng đấu giá tài 
sản có đơn đê nghị hủy hợp đông mua bán tài sản đấu gỉá, Chi cục Thi hành án dân 
sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  
tình Bình Phước,

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận một phần nội dung đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Sơn, 
địa chỉ: ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khiếu 
nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 8 năm 
2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 
Phước về nội dung xác minh điều kiện thi hành án, không thông báo văn bản về thi 
hành án cho ông Sơii là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Sửa một phần nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-CCTHADS 
ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú chỉ đạo 
Chấp hành viên thu hồi Biên bản giao tài sản ngày 21/6/2018; ban hành Quyết định 
hoãn thi hành án theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 48 Luật Thi hành án dân 
sự.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, Chấp 
hành viên trực tiếp thi hành vụ việc, ông Đỗ Văn Sơn và những người có quyền 
lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
-  N hư  Đ iều 2;
- T ổn g  cục Tỉ lA D S ;
- Trung tàm D L T T & T K  rH A D S ;
- V iện  K S N D  tỉnh Binh Phước;
- Lưu: VT, H S K N .
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