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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự, thủ tục việc xác nhận kết quả thi hành án của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Ngã Bảy. 

 

2. PHẠM VI 

Quy trình đƣợc áp dụng đối với đƣơng sự (tổ chức, cá nhân) có nhu cầu xác nhận 

kết quả thi hành án; Chấp hành viên tổ chức thi hành án và Bộ phận một cửa có trách 

nhiệm phối hợp thực hiện. 

 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

- Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

- Thông tƣ  số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của  Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn thực 

hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. 

     

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

THADS: Thi hành án dân sự 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 - Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 

25/11/2014; 

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

- Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

- Thông tƣ  số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của  Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn 

thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi 

hành án dân sự. 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản chính Bản sao 

 - Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án x  

 - Bản án, Quyết định của Tòa án  x 

 - Quyết định thi hành án của cơ quan THADS  x 

5.3 Số lƣợng hồ sơ 

 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu của đƣơng sự)  

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

   Bộ phận một cửa 

5.6 Lệ phí 

 Không  

5.7 Quy trình xử lý công việc 
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QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả 

B1 - Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận 

kết quả thi hành án tại Bộ 

phận một cửa, Cổng hỗ trợ 

trực tuyến thi hành án dân sự. 

- Kê khai thông tin đề nghị 

xác nhận kết quả thi hành án 

tại Cổng hỗ trợ trực tuyến thi 

hành án dân sự 

Cá nhân, tổ 

chức 

Giờ hành 

chính 

Đơn đề nghị 

BM.NV.06.01 

B2 Kiểm tra hồ sơ: 

- Trƣờng hợp đủ hồ sơ thì ghi 

phiếu nhận đơn, hẹn ngày trả 

kết quả 

- Trƣờng hợp không đủ hồ sơ 

thì hƣớng dẫn thực hiện theo 

quy định 

Bộ phận một 

cửa 

½ ngày - Phiếu nhận đơn 

BM.NV.06.02 

- Cấp mã số hỗ trợ 

trực tuyến, nhận 

kết quả hỗ trợ trực 

tuyến 

B3 Kiểm tra, rà soát Sổ thụ lý  - Bộ phận 

một cửa 

chuyển hồ sơ 

 

 

01 ½ ngày  

B4 Dự thảo xác nhận kết quả thi 

hành án 

 

- Bộ phận 

một cửa 

chuyển hồ sơ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

01 ngày  

- Đối với hồ sơ thi hành dở 

dang 

- Bộ phận 

một cửa 

chuyển hồ sơ 

cho chấp 

hành viên 

  

- Đối với hồ sơ thi hành xong 

đƣa vào lƣu trữ  

Bộ phận một 

cửa đề xuất 

Thủ trƣởng 

cơ quan rút 

hồ sơ lƣu trữ 
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B5 Duyệt hồ sơ, ký giấy xác nhận 

kết quả thi hành án. 

 

Thủ trƣởng 

cơ quan 

THADS 

01 ngày Giấy xác nhận kết 

quả thi hành án 

đƣợc ký, đóng dấu 

BM.NV.06.03                                                              

B6 Trả giấy xác nhận kết quả thi 

hành án cho cá nhân, tổ chức 

Bộ phận một 

cửa/ cá nhân, 

tổ chức 

01 ngày - Yêu cầu xác nhận 

kết quả thi hành án 

đã đƣợc giải quyết 

- Nộp hồ sơ giấy 

đối với trƣờng hợp 

trực tuyến và nhận 

giấy xác nhận kết 

quả 
  

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1. BM.NV.06.01 Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án 

2. BM.NV.06.02                                                                                                                                                                                                                                    Phiếu nhận đơn 

3.  BM.NV.06.03                                                              Mâũ xác nhận kết quả thi hành án 

 

7.  HỒ SƠ CẦN LƢU  

TT Hồ sơ lưu 

1.  Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án  

2.  Bản án, Quyết định của Tòa án 

3.  Quyết định thi hành án của cơ quan THADS 

4.  Giấy xác nhận kết quả thi hành án 
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