
BỘ TƯ PHÁP 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TCTHADS-NV1 
V/v hướng dẫn nghiệp vụ 

          Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh 

 

Tổng cục Thi hành án dân sự nhận được Công văn số 984/BC-CTHADS-

NV c   Cục TH DS tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị Tổng cục TH DS hướng 

dẫn nghiệp vụ liên qu n đến kiến nghị c   VKSND thị xã Quảng Yên. Sau khi 

nghiên cứu nội dung Công văn, các tài liệu kèm theo và kết quả họp liên ngành, 

Tổng cục TH DS có ý kiến như s u: 

1. Yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát hồ sơ 

THA theo đúng quy định pháp luật, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những vi 

phạm không để lặp lại đối với các vụ khác; tăng cường công tác phối hợp với 

Viện kiểm sát nhân dân, các cơ qu n chuyên môn và tr nh th  sự chỉ đạo c   

B n chỉ đạo thi hành án để tổ chức thi hành đúng quy định pháp luật, phù hợp 

với tình hình c   đị  phương; xem xét trách nhiệm đối với vi phạm c   Chấp 

hành viên phụ trách hồ sơ vụ việc, báo cáo kết quả về Tổng cục trước ngày 

30/9/2022. 

2. Các nhận xét tại Kiến nghị số 01/KN-VKSQY ngày 30/5/2022 c   

VKSND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là phù hợp với thời điểm và bối 

cảnh tổ chức thi hành vụ việc. Tuy nhiên, cơ qu n Thi hành án rất khó thực hiện 

phần kiến nghị vì tài sản là tàu cá hiện đã bàn gi o cho người mu  trúng đấu giá. 

Đồng thời, những vi phạm nêu trong kiến nghị không đ  căn cứ để h y kết quả 

bán đấu giá theo quy định c   pháp luật.  

Tổng cục TH DS trả lời để Cục TH DS tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.  
 

   Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Thứ trưởng M i Lương Khôi (để b/c); 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Phó Tổng cục trưởng phụ trách (để b/c); 

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

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

- Lưu: VT, Vụ NV1. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1 
 

 
 

 

 

 

Đặng Văn Huy
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