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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc triển khai hỗ trợ “Trực tuyến” THADS 

tại các cơ quan THADS thuộc tỉnh  
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi 

hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến Thi 

hành án dân sự; 

Theo đề nghị của Bộ phận “Một cửa” và hỗ trợ “Trực tuyến” Cục THADS 

tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện hỗ trợ “Trực tuyến” THADS tại các cơ quan 

THADS thuộc tỉnh từ ngày 01/6/2017 (áp dụng theo Quy trình hỗ trợ trực tuyến 

THADS ban hành kèm theo Quyết định này) . 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Văn phòng Cục: kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy trình hỗ 

trợ trực tuyến. Chủ trì, phối hợp với Phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm 

vụ.  

2. Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: Tiếp nhận từ công chức đầu mối 

hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự về các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn 

của phòng; phân công công chức thuộc phòng thụ lý, giải quyết hồ sơ và hướng 



dẫn các thủ tục nghiệp vụ có liên quan; phối hợp với Văn phòng thực hiện hỗ trợ 

trực tuyến thi hành án dân sự.  

3. Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận từ công chức đầu 

mối hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đối với những khiếu nại, tố cáo thuộc 

thẩm quyền của cơ quan Cục; phân công công chức thuộc phòng thụ lý, giải 

quyết hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục nghiệp vụ có liên quan; phối hợp với Văn 

phòng thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.  

4. Chi cục THADS cấp huyện thuộc tỉnh: triển khai, cử cán bộ thường trực 

thực hiện hỗ trợ trực tuyến tại đơn vị. Báo cáo kết quả hỗ trợ trực tuyến 06 

tháng/lần về Cục THADS tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng, Trưởng các phòng Chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi 

cục THADS cấp huyện thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Tổng cục THADS( B/c); 

- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh; 

- Lưu:VT. 
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QUY TRÌNH 

Hỗ trợ “Trực tuyến” THADS tại các cơ quan THADS thuộc tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 78/QĐ-CTHADS ngày 30/5/2017 của Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh) 

 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự nhằm hướng dẫn, hỗ trợ đương 

sự thực hiện thuận lợi quyền yêu cầu thi hành án, yêu cầu xác nhận kết quả thi 

hành án, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án dân sự. 

2. Thống nhất, chuẩn hóa về nguyên tắc, nội dung, trình tự thực hiện công 

tác hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, tạo điều kiện giúp đương sự yêu cầu thi 

hành án chính xác, đúng nội dung bản án, quyết định, đúng thẩm quyền của cơ 

quan thi hành án dân sự, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho đương 

sự; tạo sự minh bạch trong tác nghiệp, chủ động về điều kiện vật chất và con 

người của cơ quan thi hành án dân sự để giải quyết công việc một cách hiệu quả. 

3. Nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận yêu 

cầu thi hành án dân sự, xác nhận kết quả thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về thi hành án dân sự. Tạo cơ sở để đối chiếu số liệu báo cáo thống kê thi hành 

án dân sự và số liệu kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; phân định rõ việc tiếp 

nhận yêu cầu, ra quyết định thi hành án và thụ lý thi hành án dân sự. 

II. PHẠM VI 

1. Tiếp nhận trực tuyến, hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục, các 

bước thực hiện hỗ trợ trực tuyến với đương sự đối với các thủ tục sau đây: 

a) Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự; 

b) Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; 

c) Hỗ trợ trực tuyến thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. 

2. Hỗ trợ trực tuyến các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này gọi chung 

là “hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự” thực hiện qua hộp thư điện tử công khai 



trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự và Trang Thông 

tin điện tử của các Cục Thi hành án dân sự. 

Địa chỉ nhận hộp thư điện tử tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân 

sự là địa chỉ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh là htttthainguyen@moj.gov.vn 

(hộp thư điện tử hỗ trợ trực tuyến của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái 

Nguyên); đối với Chi cục THADS, ví dụ htttcctpthainguyen@moj.gov.vn (hộp 

thư điện tử tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, các Chi cục khác tương tự);  

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Công chức công tác tại bộ phận tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án 

dân sự có trách nhiệm như sau: 

a) Tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án; 

b) Tiếp nhận, là đầu mối luân chuyển đề nghị xác nhận kết quả thi hành 

án dân sự; 

c) Hỗ trợ về thủ tục, thành phần hồ sơ đối với những việc khiếu nại, tố cáo 

cáo liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án của đơn vị; là đầu mối theo dõi 

việc xử lý thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp nhận qua kênh trực tuyến 

và trả lời đương sự theo quy định. 

2. Công chức công tác tại các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khác có 

trách nhiệm như sau: 

a) Tiếp nhận dự thảo, phát hành quyết định thi hành án;  

b) Thẩm tra viên, Thư ký được phân công quản lý, tra cứu Hồ sơ thi hành 

án, Chấp hành viên tổ chức thi hành án có trách nhiệm dự thảo văn bản xác nhận 

kết quả thi hành án theo quy định, trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự 

ký ban hành và chuyển trả kết quả lại bộ phận hỗ trợ trực tuyến; 

c) Công chức được phân công xử lý thông tin phản ánh, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và phối 

hợp với công chức hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự trả kết quả theo quy định. 

3. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm như sau: 

a) Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn, nội dung và hình thức theo 

quy định của pháp luật;  
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b) Xác nhận kết quả thi hành án bằng văn bản điện tử sử dụng chữ ký số 

và trả kết quả trực tuyến theo quy trình (trường hợp chưa sử dụng chữ ký số thì 

ký văn bản xác nhận kết qủa thi hành án và thông tin cho người yêu cầu hỗ trợ 

đến nhận hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính cho người yêu cầu hỗ trợ);  

c) Xử lý thông tin phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm 

quyền, quy định của pháp luật. 

IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự phải được thực hiện theo đúng 

thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự; không trái nội 

dung bản án, quyết định; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án. 

Hồ sơ yêu cầu thi hành án trực tuyến không phải là căn cứ để ra quyết 

định thi hành án, chỉ khi đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp 

yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc cơ quan thi hành án dân 

sự nhận được yêu cầu thi hành án hợp lệ qua đường bưu điện mới là cơ sở để ra 

quyết định thi hành án. 

2. Đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả của việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án 

dân sự; tạo điều kiện tối đa giúp đương sự tiết kiệm được thời gian, chi phí đi 

lại; phục vụ người dân tốt nhất. 

3. Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác hỗ trợ trực tuyến thi 

hành án dân sự; hạn chế nhũng nhiễu, gây phiền hà cho đương sự. 



Phần II 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

1. Sơ đồ tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự 

TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỜI GIAN TÀI LIỆU / BIỂU MẪU 

Công chức hỗ trợ trực 

tuyến 

 
Kiểm tra email 

thường xuyên trong 

ngày làm việc  mỗi 

ngày ít nhất 02 lần 

(đầu giờ làm việc 

buổi sáng, chiều) đảm 
bảo hỗ trợ người dân 

kịp thời 

 

Công chức hỗ trợ trực 

tuyến 

 

Thực hiện ngay khi 

nhận yêu cầu 
 

 Công chức hỗ trợ trực 

tuyến 

 

Tiến hành hỗ trợ ngay 
đối với những trường 

hợp cần hỗ trợ về thủ 

tục THADS; 

Chuyển  hồ sơ tới Bộ 

phận chuyên môn giải 

quyết trong thời hạn ½ 

ngày kể từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ. 

- Mẫu 02-QT,03-QT, 04-
QT xác nhận đã nhận yêu 

cầu của người dân; 

- Vụ Giải quyết khiếu nại, 

tố cáo sử dụng biểu mẫu 

số 04a-QT. 

 

- Công chức hỗ trợ trực tuyến 

 - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 

- Bộ phận chuyên môn được 

phân công giải quyết 

 

 
 

  
Trong thời hạn theo 

quy định tại văn bản 

quy phạm pháp luật 

đối với từng TTHC 

Mẫu Quyết định Thi hành 

án; Mẫu Xác nhận kết quả 
thi hành án. 

- Bộ phận chuyên môn 
được phân công giải quyết 

- Bộ phận văn thư 

 

 

Ngay khi Thủ trưởng 
đơn vị ký ban hành 

 
Công chức hỗ trợ trực 

tuyến 

 

 

Cập nhật tình trạng giải 

quyết hồ sơ vào file lưu 

trữ; gửi trả kết quả trực 

tuyến, trực tiếp 

Cá nhân, tổ chức 

 
 

Theo lịch hẹn, trả kết 
quả trực tuyến 

 

Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trực tuyến của 

người dân qua Email 

Lưu thành 01 file riêng biệt để theo dõi, 

tác nghiệp  

 

--  TThhựựcc  hhiiệệnn  hhỗỗ  ttrrợợ  ttrrựựcc  ttuuyyếếnn  vvềề  tthhủủ  ttụụcc,,  

tthhàànnhh  pphhầầnn  hhồồ  ssơơ;;  

--  XXáácc  nnhhậậnn  đđãã  ttiiếếpp  nnhhậậnn  đđềề  nngghhịị  ccủủaa  

nnggưườờii  ddâânn,,  đđặặtt  llịịcchh  hhẹẹnn  ttrrảả  kkếếtt  qquuảả..  

--  CChhuuyyểểnn  hhồồ  ssơơ  ttớớii  bbộộ  pphhậậnn  cchhuuyyêênn  mmôônn  

ggiiảảii  qquuyyếếtt  

 

 

PPhhâânn  ccôônngg  ccáánn  bbộộ  pphhụụ  ttrráácchh  ggiiảảii  qquuyyếếtt,,  

tthhẩẩmm  ttrraa,,  xxáácc  mmiinnhh,,  đđốốii  tthhooạạii......  tthhaamm  mmưưuu  

llããnnhh  đđạạoo  ccơơ  qquuaann,,  đđơơnn  vvịị  ggiiảảii  qquuyyếếtt  yyêêuu  

ccầầuu  hhỗỗ  ttrrợợ  ttrrựựcc  ttuuyyếếnn  

 

PPhháátt  hhàànnhh  vvăănn  bbảảnn 

NNhhậậnn  kkếếtt  qquuảả  ggiiảảii  qquuyyếếtt  ttừừ  bbộộ  pphhậậnn  

cchhuuyyêênn  mmôônn  đđưượợcc  pphhâânn  ccôônngg  ggiiảảii  qquuyyếếtt 

NNhhậậnn  kkếếtt  qquuảả    

 



2. Diễn giải chi tiết nội dung Quy trình hỗ trợ trực tuyến thi hành án 

dân sự 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trực tuyến qua thư điện tử. 

- Người thực hiện: Công chức hỗ trợ trực tuyến. 

- Công chức tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ trực tuyến lưu yêu cầu hỗ trợ thành 

01 file hồ sơ riêng đối với từng trường hợp để theo dõi, tác nghiệp, quản lý. 

- Lưu giữ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến tại hộp thư điện tử.  

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu hỗ trợ trực tuyến  

- Người thực hiện: Công chức hỗ trợ trực tuyến. 

Kiểm tra về quyền của người yêu cầu thi hành án, nội dung yêu cầu thi 

hành án, thẩm quyền yêu cầu thi hành án, các giấy tờ kèm theo đúng quy định; 

Kiểm tra tính chính xác của đề nghị xác nhận kết quả thi hành án. 

Kiểm tra thông tin, thủ tục về khiếu nại, tố cáo. 

Trường hợp 1:  

Nếu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển sang 

thực hiện Bước 3. 

Trường hợp 2: 

Nếu hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự chưa đầy đủ, hợp 

lệ thì công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân 

sự tiến hành hướng dẫn, hỗ trợ đương sự bằng email. 

Quá trình này, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến 

thi hành án thông tin cho đương sự bằng email phản hồi về quyền, nghĩa vụ thi 

hành án của họ theo nội dung bản án, quyết định một cách chính xác, ví dụ: 

hướng dẫn yêu cầu thi hành án đúng quyền lợi, nghĩa vụ theo nội dung bản án, 

đúng thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự.  

* Email phản hồi (Mẫu 01_QT, Mẫu 02_QT, Mẫu 03_QT, Mẫu 04_QT) 

cho đương sự phải hướng dẫn cụ thể về: 

- Quyền yêu cầu thi hành án của đương sự (trường hợp người yêu cầu 

không có quyền yêu cầu thi hành án thì thông báo rõ cho họ về việc từ chối tiếp 

nhận yêu cầu thi hành án); 



- Thẩm quyền thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự (trường hợp cơ 

quan thi hành án dân sự nơi nhận không có thẩm quyền thi hành án thì thông báo 

cho đương sự là không có thẩm quyền và hướng dẫn họ yêu cầu thi hành án tại 

cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền giải quyết vụ việc của họ); 

- Nội dung bản án, quyết định và quyền yêu cầu thi hành án của đương sự 

theo nội dung bản án, quyết định. 

- Hình thức yêu cầu thi hành án có thể là nộp đơn yêu cầu thi hành án 

hoặc yêu cầu thi hành án trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc gửi đơn 

yêu cầu thi hành án qua đường bưu điện. 

- Hướng dẫn đương sự nộp bản án, quyết định và các tài liệu khác kèm 

theo (nếu có), như: Tài liệu về xác minh điều kiện thi hành án để được miễn, 

giảm phí thi hành án.  

- Thực hiện tương tự các nội dung trên đối với yêu cầu xác nhận kết quả 

thi hành án; riêng về khiếu nại, tố cáo, chỉ hỗ trợ người dân về trình tự, thủ tục 

có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự của họ. 

Bước 3: Xác nhận việc nhận yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự 

và đặt lịch hẹn đương sự đến yêu cầu thi hành án trực tiếp (nộp đơn / yêu cầu thi 

hành án trực tiếp/ gửi đơn yêu cầu thi hành án qua đường bưu điện); đối với việc 

xác nhận kết quả thi hành án thì lịch hẹn là lịch trả kết quả; đối với việc khiếu 

nại, tố cáo về thi hành án dân sự thì chỉ thực hiện hỗ trợ, đặt lịch hẹn. 

- Người thực hiện: Công chức hỗ trợ trực tuyến. 

- Thời gian thực hiện: bố trí thời gian hợp lý nghiên cứu hồ sơ và tiến hành 

hỗ trợ người dân sớm nhất (không quá ½ ngày làm việc). 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự căn cứ tình hình thực tế của đơn vị 

bố trí, phân công công chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên hợp lý, đảm bảo hoạt 

động hỗ trợ trực tuyến thông suốt, kịp thời. 

Bước 4: Căn cứ thời hạn theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp 

luật đối với các thủ tục thi hành án dân sự, công chức tại các bộ phận được phân 

công tiến hành giải quyết công việc, tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan thi hành 

án dân sự ban hành các văn bản theo đúng quy định, thẩm quyền. 

- Người thực hiện: Công chức bộ phận chuyên môn 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 



Kết quả thực hiện trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, ký Quyết định, Thông 

báo và chuyển lại bộ phận hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. 

Bước 5: Tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tiếp (khi đương sự đến trụ sở 

cơ quan thi hành án dân sự theo lịch hẹn để nộp đơn hoặc trực tiếp yêu cầu thi 

hành án, đề nghị xác nhận kết quả thi hành án, trình bày trực tiếp hoặc nộp đơn 

khiếu nại, tố cáo). 

- Người thực hiện: Công chức hỗ trợ trực tuyến. 

Sau khi nhận yêu cầu trực tiếp, công chức tiếp nhận, hỗ trợ tiến hành đối chiếu 

thông tin của yêu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và yêu cầu trực tiếp. 

Trường hợp 1: 

Nếu thông tin, hồ sơ đương sự cung cấp hợp lý, hợp lệ, đầy đủ so với hồ 

sơ tiếp nhận trực tuyến thì công chức hỗ trợ trực tuyến thực hiện việc phát hành 

các Quyết định, Thông báo và trao ngay cho đương sự. 

Trường hợp 2: 

Nếu thông tin, hồ sơ đương sự cung cấp chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức đã 

tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến tiếp tục hướng dẫn đương sự bổ sung, hoàn thiện hồ sơ./. 
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