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GIẤY ỦY QUYỀN 

Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
  

Căn cứ Quyết định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 05/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư 

pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13/7/2018 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự  

Chúng tôi gồm 

1. Người ủy quyền phát ngôn: 

 Ông Phạm Xuân Túy 

Chức vụ: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. 

2. Người được ủy quyền phát ngôn: 

Ông  Lê Ngọc Hưng 

Chức vụ: Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. 

Số điện thoại: 0912.338.696 

Địa chỉ email: ninhbinh.nbh@moj.gov.vn  

3. Nội dung ủy quyền phát ngôn: 

- Phát ngôn cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về việc liên quan đến toàn bộ 

quá trình giải quyết việc thi hành án dân sự đối với: Bản án số 06/2019/DS-ST 

ngày 08/11/2019 của TAND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Bản án số 

08/2020/DS-PT ngày 28/05/2020 của TAND tỉnh Ninh Bình và quyết định thi 

hành án số 321/QĐ- CCTHADS ngày 23/06/2020 của Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.  

 

- Ông Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1950 bà Nguyễn Thị Vân sinh năm 1957.   



Địa chỉ : xóm Bắc Cường, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

         - Bà Nguyễn Thị Phong Nhã, sinh năm 1964.  

Địa chỉ : xóm Đông Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

    - Ông Nguyễn Quốc Đương, sinh năm 1960 bà Trần Thị Hồng, sinh năm 1966. 

Địa : số nhà 8A, tổ 2, phố Phát Diệm Đông, thị Trấn Phát Diệm, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình.  

- Trả lời ông Nguyễn Trung Hà - phóng viên của Báo Thanh tra về việc thi 

hành án dân sự đối với ông Hoàng Văn Chinh bà Nguyễn Thị Vân ; bà Nguyễn Thị 

Phong Nhã ; ông Nguyễn Quốc Đương bà Trần Thị Hồng. Do Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Kim Sơn tổ chức thi hành theo quyết định thi hành án số 321/QĐ- 

CCTHADS ngày 23/06/2020 với nội dung cụ thể như sau..    

1. Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình có nhận được đơn tố cáo của công 

dân đối với vụ việc thi hành án đối với ông Nguyễn Quốc Đương và bà Trần Thị 

Hồng hay không, nếu nhận được thì quy trình giải quyết và kết quả đến thời 

điểm hiện tại như thế nào?  

2. Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình có chuyển đơn của công dân về Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Kim Sơn để giải quyết hay không? Kết quả giải 

quyết như thế nào ? 

3. Liên quan đến kết luận nội dung tố cáo số 01 ngày 27/10/2021 của Chi cục 

trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Kim Sơn đề nghị  cho biết về quy trình, 

hình thức, nội dung và kết quả của kết luận này có đúng quy định của Pháp luật 

hay không? 

4. Đối với vụ việc thi hành án của ông Nguyễn Quốc Đương và bà Trần Thị 

Hồng đến nay chưa thi hành được lý do tại sao và kế hoạch giải quyết vụ việc 

này trong thời gian tới như thế nào? 

4. Thời hạn ủy quyền phát ngôn: Từ ngày 09/06/2022 đến khi kết thúc vụ việc. 

5. Quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền phát ngôn: 

- Người được ủy quyền được nhân danh đại diện Cục THADS tỉnh Ninh 

Bình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

- Người được ủy quyền có quyền yêu cầu Chi cục Trưởng, Chấp hành 

viên đang thụ lý giải quyết vụ việc, cơ quan có liên quan cung cấp thông tin, tập 

hợp các thông tin để trả lời các câu hỏi của báo chí theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị, cá nhân khi có yêu cầu của người được ủy quyền về việc cung 

cấp thông tin để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có 

trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin. 



- Người được ủy quyền có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin 

kịp thời, chính xác các nội dung đã nêu tại mục 3 của giấy ủy quyền này và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh 

Bình về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời hạn 

được ủy quyền. 

- Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội 

dung thông tin mà người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, người được ủy 

quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo 

chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi 

kiện tại Tòa án. 

- Người được ủy quyền báo cáo kết quả giải quyết công việc trong thời 

hạn được ủy quyền trước người ủy quyền phát ngôn; không được ủy quyền tiếp 

cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí./. 
   

Nơi nhận: 
- Ông Lê Ngọc Hưng(để thực hiện); 

- Tổng cục THADS (để b/c); 

- Sở Thông tin&TT tỉnh Ninh Bình(để biết); 

- Ông Nguyễn Trung Hà (Báo Thanh Tra để liên 

hệ); 

- Trang TTĐT Cục (để đăng tải); 

- Lưu: VT. 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

                  

                       

 

 

Phạm Xuân Túy 
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