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                                                   .         

   Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội 

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được Công văn số 11/CTHADS - 

NV ngày 09/8/2022 của Cục THADS thành phố Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn về 

thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với các tài sản 

đảm bảo theo hợp đồng thế chấp ở nhiều nơi. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn 

và các tài liệu kèm theo, đối chiếu với quy định pháp luật, Tổng cục THADS có ý 

kiến như sau:  

Tại đoạn 2 điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 57 Luật THADS đã được sửa đổi 

bổ sung năm 2022 quy định:  

“b)……..Chấp hành viên căn cứ quyết định thi hành án, kết quả tổ chức thi 

hành án của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác và quyết định xử lý tài sản ủy 

thác để tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục xử lý tài sản theo quy định của Luật 

này;… 

đ) Cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác xử lý tài sản chịu trách nhiệm 

thực hiện các quy định liên quan đến việc xử lý tài sản ủy thác;…”. 

Đối chiếu với quy định trên thì cơ quan THADS có thẩm quyền ban hành 

quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là cơ quan THADS nơi nhận ủy thác xử 

lý tài sản. 

Trên đây là ý kiến của Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hà Nội 

nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- PTCT phụ trách (để b/c); 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để biết); 

- Cổng TTĐT TCTHADS (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NV1.  

 

 

         

        TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG         

         VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1 

                   

 

 

 

                         Đặng Văn Huy 
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