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Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng 

 

 Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được văn bản số 791/BC-

CTHADS của Cục THADS Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ trong vụ việc 

thi hành án của ông Nguyễn Hòa An. Sau khi nghiên cứu văn bản số 791/BC-

CTHADS, trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ thi hành vụ việc và Thông 

báo kết luận số 355/TB-TCTHADS ngày 18/8/2022, Tổng cục THADS có ý 

kiến như sau:  

 - Đối với nội dung giao tài sản cho người mua trúng đấu giá 

Về nguyên tắc, bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, cơ 

quan THADS có trách nhiệm phải tổ chức thi hành đúng nội dung bản án, quyết 

định, quy định của pháp luật THADS và pháp luật khác có liên quan. Với hồ sơ 

thi hành án và các tài liệu liên quan hiện có thì chưa có cơ sở để chỉ đạo là không 

giao tài sản. Do đó, đề nghị Chấp hành viên nghiên cứu pháp luật THADS, đấu 

giá tài sản và pháp luật có liên quan để thực hiện đúng quy định. 

- Đối với nội dung thanh toán tiền thi hành án và cách tính lãi chậm thi 

hành án trong thời gian đương sự chống đối, giải quyết đơn thư và dịch covid 

Trong vụ việc này, để thực hiện việc thanh toán tiền, Chấp hành viên cần tổ 

chức cho đương sự thỏa thuận việc phân chia tiền. Trường hợp, thỏa thuận không 

thành thì Chấp hành viên thực hiện việc thanh toán tiền theo tỉ lệ quy định tại 

Điều 47 Luật THADS.  

Đối với việc tính lãi chậm thi hành án, hiện nay không có quy định riêng về 

cách tính lãi chậm thi hành án trong thời gian đương sự chống đối, cơ quan thi hành 

án giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời chưa có văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền quy định về việc tính lãi suất chậm thi hành án trong thời gian trên địa 

bàn phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19. Do đó, Cơ quan THADS căn cứ vào 

nội dung của Bản án số 22/2019/DS-ST ngày 27/6/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng, Bản án số 170/2019/DS-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng, tình hình thực tế tại địa phương để thực hiện việc tính lãi theo quy định của 

pháp luật.  

- Đối với nội dung nếu người phải thi hành án tiếp tục có đơn khiếu nại, 

kêu cứu gửi các đơn vị, ban ngành đối với số tiền chênh lệch giữa giai đoạn xét 

xử và giai đoạn thi hành án.  

Về nguyên tắc, trường hợp đương sự có đơn khiếu nại, tố cáo hay kiến 

nghị, đề nghị thì cơ quan THADS phải thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền 

và quy định của pháp luật. 
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Đây là vụ việc phức tạp, được nhiều cơ quan, ngành tại địa phương quan 

tâm. Vụ việc có một số vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án đã được chỉ ra tại 

Thông báo kết luận số 355/TB-TCTHADS ngày 18/8/2022 của Tổng cục 

THADS. Do đó, yêu cầu Cục trưởng Cục THADS kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan. Đồng thời, cần chủ động báo 

cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tại địa phương để giải quyết dứt điểm vụ việc.   

Tổng cục THADS trả lời để Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng 

nghiên cứu, thực hiện ./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Phó TCT phụ trách (để b/c); 

- Các đơn vị nghiệp vụ (để p/h); 

- Cổng thông tin điện tử (để đ/t); 

- Lưu: VT, TCTHADS 

          TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 1[daky] 

 

 

 

 

                    Đặng Văn Huy 
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