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Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang 
 

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được Công văn số 454/BC-

CTHADS-NV c   Cục TH DS tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị Tổng cục TH DS 

hướng dẫn nghiệp vụ liên qu n đến vướng mắc giữ  việc thực hiện Luật THADS và 

Luật hò  giải, đối thoại tại Tò  án năm 2020. S u khi nghiên cứu nội dung Công văn, 

Tổng cục TH DS có ý kiến như s u: 

Quá trình tổ chức thi hành án, có trường hợp người phải thi hành án có tài sản 

đ ng đề nghị Tòa án phân chi  tài sản chung để thi hành án. Theo quy định c   Luật 

Hò  giải, đối thoại tại Tò  án năm 2020 thì Tò  án thông báo chuyển vụ việc s ng 

hò  giải, đối thoại theo khoản 7, Điều 16; khi không hò  giải được Tò  án mới r  

Quyết định thụ lý để giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự. Tuy nhiên, đối chiếu 

Điều 48 Luật TH DS thì thông báo chuyển vụ việc s ng hò  giải, đối thoại không 

phải là căn cứ để hoãn thi hành án dẫn đến cơ qu n TH  không rõ vụ việc phải hoãn 

h y tiếp tục tổ chức thi hành án. Đồng thời, Quyết định công nhận kết quả hò  giải 

thành không được quy định tại Điều 1, Điều 2 c   Luật TH DS nên cơ qu n TH DS 

chư  đ  căn cứ để tổ chức thi hành. 

Luật Hò  giải, đối thoại tại Tò  án năm 2020 khi tổ chức thực hiện còn có 

những vướng mắc chung trong toàn quốc. Tổng cục sẽ tổng hợp nội dung vướng mắc để 

th m mưu Lãnh đạo Bộ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối c o, Tò  án nhân dân 

tối c o và các cơ qu n liên quan thống nhất, hướng dẫn chung trong toàn hệ thống. 

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc cụ thể, đề nghị Cục 

TH DS tỉnh Tuyên Qu ng thực hiện theo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ THADS để 

Tổng cục nghiên cứu và hướng dẫn cụ thể.  

Vậy Tổng cục TH DS trả lời để Cục TH DS tỉnh Tuyên Quang 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 (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Vụ NV1. 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1 

 
 

 

 

 

Đặng Văn Huy
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