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Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương 

 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được Công văn số 

1163/CTHADS-NV ngày 26/7/2022 của Cục THADS tỉnh Bình Dương về việc 

xin hướng dẫn nội dung hoãn thi hành án trong vụ ông Võ Nguyên Tạc. Sau khi 

nghiên cứu công văn 1163/CTHADS-NV và hồ sơ, tài liệu có liên quan, Tổng 

cục THADS sự có ý kiến như sau: 

Hiện nay, Tòa án đang thụ lý yêu cầu của bà Võ Thị Thu Hằng về việc 

hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPVPHC ngày 

06/12/2021 do Cục THADS tỉnh Bình Dương ban hành. Trường hợp đương sự 

khởi kiện để yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

không thuộc các trường hợp được quy định tại điều Điều 48 Luật THADS. Do 

đó, không có căn cứ để hoãn việc thi hành án.  

Trên đây là ý kiến của Tổng cục THADS, đề nghị Cục THADS tỉnh Bình 

Dương nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên;             
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- PTCT Nguyễn Văn Sơn (để b/c); 

- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục (để p/h); 

- Cổng thông tin điện tử THADS (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NV1. 
 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1 
 
 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Huy 
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