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V/v triên khai t? gp tuyên truyn, ph bin 
pháp 1ut ye thi hành an dn sir 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  - Ti, do  - Hnh phüc 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 nàm 2022 

KInh glri: 
- Các Só ban, ngànl'i cña tinh; 
- Các to chiic tin diing trên dja bàn tinh; 
- FIip hi Doanh nghip tinh Tuyên Quang; 
- Hip hi Doanh nghip nhô và vira tinh Tuyên Quang; 
- Hi Doanh nghip tré tinh Tuyên Quang; 
- Lien rninh HTX tinh Tuyên Quang. 

Ctc Thi hânh an dan si1 tinh Tuyên Quang d t chirc biên son, in n, 
cp phát mOt  s loai tY gp tuyCn truyn, ph bin pháp 1uQt v thi hành an dan 
sii, bao gm: (1) Th gp tuyên truyn v Lu.t thi hânh an dan sr (ducic sira di, 
b sung näm 2014); (2) Ti gp tuyên truyn v giài quyt thu t1ic hành chInh 
theo Co ch mt cCra và h trçY tnrc tuyn thi hành an dan si. 

Cic Thi hành an dan sr gi:ri tói các &m vj 02 1oui to gp nói trên d phi 
hçp tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v thi hành an dan si,r thông qua các hot 
dng chuyên mon lien quan dn nguOi dan và các co quan t chüc dn lam vic 
bit và thiic hiên. 

Trân trQng cam on sir quan tam, phi hcip cüa các don vj./. 

Noinhân:J-4' 
-Nhixtrên; 
- Lnh dao Ciic; 
- Các phOng chuyOn mon thuc Ciic; 
- Chi c,ic THADS huyn, thành phô; 
- Trang TT'DT Cic (dO däng tOi); 
- Lu'u: VT, VP (H.M). 



            

        

TONG CTJC Till HANH A 
CIJC THI HNH AN I 

TINH TUYEN Q1 
HO TR TRVC TUYEN THI HANH AN 

DAN SV 

 

cUa Cuc Thi hành an dan sir tinh Tuyên Quang tai 
dja chi: https ://thads.moj gov.vn/noidung/Pag-
es/Ho-tro-yeu-cau-thi-hanh-an.aspx# 

 

Bithc 3: Ca nhân, t chUc tip nhn các thông 

báo h trçr qua email dâ däng k' hoc và tra 

cUu thông tin h trçu cUa co quan THADS qua 

PhÀn mm h tro trirc tuyn nay. 

- TruUng hçup can b sung thông tin thI thrc 

hin b6 sung hoàn thin h so theo huOng dAn 

cUa co quan THADS và gUi li d tip tiic 

duoc h trçu. 

- Trueing hcup nhn thrçuc thông báo np h so 

thI thirc hin gUi dÀy di h so theo htràng dAn 

qua buu din theo quy djnh hoc dn np h so 

trrc tip tai  co quan THADS theo ljch hçn. 

Buro'c 4: Ca nhân, th chUc np h SO, CO quan 

THADS tip nhn và di chiu thông tin cUa 

h so thirc t và h so gUi h trg trrc tuyn: 

- Truung hçvp h so thrc t không trüng khàp 

hoc chua dÀy dU theo huâng dAn thI d nghj 

cá nhân, t6 chUc b sung hoàn thin h so. 

- Trithng hçup các thông tin dÀy dU, dáp Ung thI 

thrc hin các thU ti1c trInh ks', phát hãnh các 

Quyt djnh, van ban và trá k& qua cho cá 

nhân, t chixc. 

  

    

       

NhAm hràng dan, h trçi t chüc, cá nhân thirc 

hin thun lçii quyn yeu cu thi hành an dan 

sr, xác nhn k& qua thi hành an, phãn ánh, 

kin nghj cüa ngithi dan, doanh nghip v thi 

hânh an dan sr; ti'r ngày 01/10/2020 các c 

quan Thi hành an dan sij trin khai Phn 

mm H trçi trirc tuyên 

thi hành an dan sir (QuyM djnh s6 
816/QD-TCTHADS ngày 01/10/2020 cüa 

Tng ciic THADS v vic trin khai PhAn 

mm H trçi trirc tuyn THADS; Quyt dnh 

81 8/QD-TCTHADS ngày 01/10/2020 cüa 

T6ng cic THADS ban hành quy ch quán lr, 

sü diing, khai thác Ph&n mm H trçi tr1rc 

tuyn thi hành an dan sir) 

Phm vi h trçr trtrc tuyn 

1. Yêu c&u thi hành an dan sir. 
2. Xác nhn kt qua thi hành an dan sij. 
3. Tip nhn phán ánh, kin nghj cüa ngtthi 
dan, doanh nghip v thi hành an dan sir. 

Phuong thác h trQ 

Phn mm do B Ti.r pháp xây dirng nhm 
cung cp các üng dung phc vit ngirâi dan và 
doanh nghip, có dja chi truy cp trên internet 
ti dja chi truy cap: http://htttthads.moj.gov.vn  
Dng thii duçic lien k& trên Trang Thông tin 
din ti:r 

 

Quy trInh tip nhn, h trçr tryc tuyn 

Bu*c 1: Ca nhân, to chirc truy cap: 

http:/fhtttthads.moj .gov.vn  hoc https ://thads.moj. 

gov.vnlnoidung/Pages/Ho-tro-yeu-cau-thi-hanh-

an.aspx#  d ké khai thông tin và gUi yêu cAu d 

nghj h tro trirc tuyn thi hành an dan sir (THADS) 

tói Co quan THADS theo huóng dan. 

Biro'c 2: Cong chi'rc h6 trçY trrc tuyên co quan 

THADS kim tra tmnh dÀy dU, hçip l cña cac 

thông tin theo h so tip nhn trrc tuyn, báo 

cáo lãnh dao  các  nOi  dung lien quan và gUi thông 

tin h trçl qua phÀn mm (theo ma s h so däng 

k tri.rc tuyn) và email ma cá nhân, t6 chUc dä 

dängk: 

- Trithng hçip 1i so chi.ra dÀy dü thông tin thI 

huàng dn cá nhân, t chUc b sung hoàn thin 

so. 

- Trrnrng hip không thuôc thAm quyn giãi 

quyt, trá ku cña Co quan THADS hoc nguài 

gUi yêu cÀu h trq khong có quyn yeu cÀu va 

cac tnthng hçup khác thI gUi thông báo d t chUc, 

cá nhân bitt. 

- Tnthng hcup các thông tin dÀy dU, dáp Ung thI 

thông báo ca nhân, t chUc gUi h so qua buu din 

theo quy djrih hoc dn np h so trTc tiêp. 

   

    

GIAI QUYET THU TTJC 

THEO CCIi CHE 

VAHOTRQTRV I 

THI HANH AN 

  

   

GPXB s6 48/G P-STIlT câ'p ngày 04/5/2022 
In 3.000 bàn kh6 21x40cm (gp 4) t?i  Cong ty TNIIH in VO Lien 
Oin tho?i: 0828 016 777 

 

      

            



THU TUC HANH CHNH 
MQT CIA TI C QUAN 

IANH AN DAN SU' 

co quan Thi hành an dan s,r 
n h so và trã kt  qua theo co 

rj  mt s thu tuc hành chinh. 

i trong thu tuc hành chInh là 
ihn h so'; giái quyêt và trá kt 
tyc hành chinh, theo döi, giám 
iái quyt thz tuc hành chInh cho 
za mót cc, quan có thâm quyén 

i m5t tha ..." (khoãn 1 Diu 3 
018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa 
c hin co ch mt cfra, mt cfra 
iãi quyt thu tyc hành chInh). 

tyc hành chInh áp dyng 
r ch môt cfra 

hành an dan si (THADS) theo 

thi hành an; 
i chip hành viên; 
giãm chi phi cung ch thi 

am phi thi hành an. 

p nhn ho so', trã kt qua 

chirc np h so theo quy djnh 
a cüa co quan THADS. Trithng 
có giây üy quyên và mt trong 
Ly: Can cuâc cong dan; chüng 
it chiêu; giây xác nhn cüa 
nguâi do cu trü. 

Buó'c 2: Bô phn mOt  cra kim tra tInh chInh xác, 
hçp 1 cüa h so; ghi Phiu tip nhn h so và hn 
trâ kt qua theo quy djnh cho cá nhân, t ChÜC. 
Biro'c 3: Bô phn mt cüa chuyn h so cüa cá 
nhan, t chüc cho Phông hoc b phn có trách 
nhim tham mini, giái quyt. 
Biroc 4: PhOng hoäc b phn tham miru, giái quyêt 
chuyn 'a  kt qua giái quyt TTHC cho Bô phn 
mt cxa. 
Birorc 5: B phn mt cra trà k& qua theo hmnh thüc 
cá nhân, t chüc dã yéu cu ghi trong phiu tip 
nhn h so và hçn trâ k& qua. 

Thành phn h so' và thô'i hn giai quyt 

1. Thu tyc Quyt dlnh  thi hành an dan suj theo 
,' yeu cau 

1.1. Thành phn h so: 
- Don yêu cau thi hành an hoc biên bàn ghi nhn 
yêu cu thi hành an; 
- Bàn an, quyt djnh và giAy üy quyn (nu có); 
bàn phô to can cuàc cong dan hoc ho chiu; 
- Tài 1iu chfrng minh I' do không th yêu c&u thi 
hành an dung hn (nu có). 
1.2. Si 1u'ing ht so: 01 (b ). 
1.3. TJ,ô'i Izzn gidi quyt: Trong thii han  05 ngày 
lam vic, k t1r ngày nhn duçic yêu CâU thi 
hành an. 
1.4. Mu don: Don yêu cu thi hành an (Mk 
s: D04-THADS ban hành theo Thông tu s 
01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 cUa BO 
Tu pháp) 

2. Thu tyc xác nhn kt qua thi hành an 
2.1. Thành phân ho so': 
- Dan d ngh xác nhn kt qua thi hành an. 
- Bàn an, Quyt djnh; 
- Quy& djnh thi hành an; 
- Tài 1iu có lien quan khác. 
2.2. Sá lwçtng hE so: 01 b. 
2.3. Thôi hqn giái quytt: Trong th?i han  05 ngày 
lam vic, k tr ngày nhn duçic yêu câii cüa throng 
s1r hoc than nhân cUa h9. 
2.4. Mu &m: Don d nghj xác nhn kt qua dii hành 
an (Mu D10-THADS ban hành theo Thông ti.x so 

01/2016iTT-BTP ngày 01/02/2016 cüa Bô Tu pháp) 
3. Thu tyc yeu cu thay di ChAp hành vien 
3.1. Thànhphân hO so: 
- Dan d nghj thay di ChAp hành viên; 
- Bàn an, Quyt djnh; QuyM djnh thi hành an; 
- GiAy üy quyn (nu có); Bàn phô to can cuâc cong 
dan hoc h chiu. 
3.2. Si lu'rng ho so': 01 (be). 
3.3. Th?,i hin giãi quytt: Trong thii han  05 ngày 
lam vic, k tir ngày nhn duc van bàn yêu cu 
thay d6i ChAp hành viên. 
3.4. Mu do'n: Don d nghj thay di chAp hành 
viên (Mu s D05-THADS ban hành theo Thông 
ttr s6 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 cüa Bô 
Tu pháp) 
4. Thu tuc d ngh min, giãm chi phi ctrô'ng ch 
thi hành an 
4.1. Thành phân h so: 
- Don d nghj xét min, giám chi phi cixông ch thi 
hành an nêu rO 1' do d nghj xét min, giâm chi phi 
cixô'ng ch thi hành an. 

- Kern theo don d nghj xét min, giàrn chi phI 

cu&ng ch& gm: 

+ Quyt dnh thi hành an; 

+ Quyt djnh curing ch thi hành an. 

4.2. Sá 1w9'ng hO so': 01 (be). 

4.3. Thai hgn giãi quyt: Trong thrii han  05 ngày 

lam vic, k t& ngày nhn dü h so hçip l. 

4.4. Mtu do'n: Don d nghj min giãm chi phi 

curing ch thi hành an (Mu s: D08-THADS ban 

hành theo Thông tu s 01/2016/TT-BTP ngày 

0 1/02/2016 cüa Bô Tu pháp) 

5. Thu tyc d nghj min, giãm phi thi hành an 

5.1. ThànhphEn h so: 
- Don d nghj duçic min hoäc giâm phi thi hành 

an; 

- Trithng hçrp Uy quyn phái CO giAy üy quyn va 

mOt trong các giAy tri sau day: can cuc cOng dan; 

ching minh nhân dan; h chiu; giAy xác nhn cüa 

Uy ban nhân dan cAp xã noi ngu&i do cu trci. 

- Kern theo don d nghj min, giãm phi thi hành an, 

gm: Quyt djnh thi hành an. 

5.2. S lwrng hi so: 01 (be). 

5.3. Thai hn giài quyt: Trong thai han  05 ngày 

lam vic k tir ngày nhn dixcic don d ngh duçic 

min hoäc giám phi thi hành an. 

5.4. Mu do'n: Don d nghj min, giám phi thi 

hành an (Mu s D07-THADS ban hành theo 

Thông tu s6 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 cüa 

Bô Tu pháp). 



TONG CTJC THI HANH AN DAN SU 
CIJC THI HANH AN DAN S11 

TNH TUYEN QUANG 

TUYEN TRUYEN 

LUAT 
DAN SIX 

(Duv'c su'a dói, bó sung nàm 2014) 

g) Dirçic xét min, giám nghia vi thi hành 

an; dirçic xét min, giãm mt phn hotc 

toàn b chi phi cumg ch thi hành an theo 

quy djnh cüa Lut nay; 

h) Khiu nai,  t cáo v thi hành an. 

2. Ngu'ô'i phãi thi hành an có các nghia vy 
sau day: 

a)Thi hành dy dü, kjp thai bàn an, 
quyt djnh; 

b) Kê khai trung thirc tài san, diu kin 
thi hành an; cung cp dy dü tài 1iu, giy 
t có lien quan dn tài san cña mInh khi 
có yêu c&u cüa ngrnii Co thm quyn và 
chju trách nhim tnthc pháp 1ut v ni 
dung kê khai do; 

c) Thirc hin các quyt djnh, yêu cu cüa 
Chip hành viên trong thi hành an; thông 
báo cho cci quan thi hành an dan sr khi cO 
thay Mi v dja chi, ncii Cu trCi; 

d) Chju chi phi thi hành an theo quy djnh 
cüa Luât nay. 

DIEU 7B. QUYEN, NGHIA VIJ CUA 
NGIRfl cO QIJYEN Lçfl, NGHiA VIJ 

LIEN QUAN 

1. Ngu'ôi có quyên 1Q'i, nghia vii lien quan 
co cac quyen sau day: 

a) Duqc thông báo, tham gia vào vic 
thuc hin bin pháp báo dam, bin 
pháp curng chê thi hành an ma mInh CO 
lien quan; 

b) Yêu c.0 Tôa an xác djnh, phân chia 
quyên s& hiu, sü diing tài san; yêu câu 
TOa an giái thich nhing diem chua rô, 
dInh chinh lôi chInh tá hoc so lieu sai 
sot; kh&i kin dan sir dê bão v quyên, lçii 
ich hqp pháp cUa mInh trong trtthn hcip 
có tranh chap ye tài san lien quan den thi 
hành an; 

c) Khiu nti, t6 cáo v thi hành an. 

2. Ngu'O'i có quyên ku,  nghia vy lien quan 
có nghia vy thirc hin nghiêm chinh các 
quyêt dlnh,  yell câu cüa Chap hãnh viên 
trong thi hành an; thông báo cho co quan 
thi hành an dan sr khi có thay dôi ye d!a 
chI, noi cu tril. 

GPXB s6  50/GP-STTTT cp ngày 04/5/2022 
In 3.000 bàn kh6 21 x30cm (gap 3) t?i  Cong ty TNHH in VO Lien 
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DIEU 7. QUYEN, NGHIAVV CUA 
NGU'OI DU'C%C Till HANH AN 

1. Ngu'ôi (Iuçrc thi hãnli an có các quvên 
sau day: 

a) Yêu cu thi hành an, dInh chi thi hành 
mt phân hoc toàn b bàn an, quyêt djnh, 
áp diing bin pháp báo dam, áp diing bin 
pháp cixing chê thi hành an dixçic quy djnh 
trong Lut nay; 

b) Duçic thông báo v thi hãnh an; 

c) Thôa thun vi nguii phái thi hành an, 
ngixi Co quyên 1i, nghTa vv lien quan ye 
th&i gian, dja diem, phrnYng thüc, ni dung 
thi hành an; 

d) Yêu cu Tôa an xác djnh, phân chia 
quyên sâ hihi, sü diing tài san; yêu cu TOa 
an giái thich nhüng diem chua rô, dInh 
chinh 1i chInh tá hoäc so 1iu sai sot; khâi 
kin dan sij d bào v quyn, lqi ich hcip 
pháp cOa mInh trong tri1mg hçp có tranh 
chap v tài san lien quan den thi hành an; 

d) Tu mInh hoc iy quyn cho ngithi 
khác xác minh, cung câp thông tin v 
diu kiin thi hành an cia ngithi phâi thi 
hành an; 

e) Không phái chju chi phi xac minh 
diêu kin thi hành an do Chap hành 
viên thuc hin; 

g) Yêu cAu thay di Chip hành v,iên 
trong tnthng hçip CO can cir cho rang 
Chap hành viên không vô tu khi lam 
nhiêm vii; 

h) Uy quyn cho ngithi khác thijc hin 
quyên, nghTa vi cüa mInh; 

i) Chuyên giao quyên thrçic thi hành an 
cho nguOri khác; 

k) Duçic min, giám phi thi hành an 
trong tnring hcp cung cap thông tin chinh 
xác ye diêu kin thi hành an ciia ngithi 
phái thi hành an và trithng hcip khác theo 
quy dnh cüa ChInh phü; 

1) Khiu nai,  t6 cáo v thi hành an. 

2. NgirOi duQc thi hanh an có các nghia vy 
sau day: 

a) Chap hành nghiêm chinh bàn an, 
quyêt djnh; 

b) Thirc hin các quy& djnh, yêu cAu cüa 
Chap hành viên trong thi hành an; thông 
báo cho cc quan thi hành an dan 5ir khi có 
thay dôi ye dja chi, ni cu trO; 

c) Chju phI, chi phi thi hánh an theo quy 
djnh cüa Lut nay." 

DIEU 7A. QUYEN, NGRIAVV CUA 
NGU'OI PHAI THI I-IANH AN 

1. Ngu'Oi phai thi hành an có các quyên 
sau (lay: 

a) Tn nguyen thi hành an; thöa thun vâi 
ngithi ducc thi hành an, ngiRci có quyên lçii, 
nghia vy lien quan ye thai gian, dja diem, 
phixcing thirc, ni dung thi hành an; lv 
nguyen giao tài san dê thi hành an; 

b) Tn rninh hoc üy quyên cho ngtrii 
khác yêu câu thi hành an theo quy djnh cüa 
Luât nay; 

c) Duoc thông báo v thi hành an; 

d) Yêu cu TOa an xác djnh, phân chia 
quyên si hiru, sir ding tài san; yêu câu Tôa 
an giãi thIch nhirng diem chua rô, dInh 
chinh lôi chinh tá hoäc so lieu sai sOt; khâi 
kin dan sir dê báo v quyên, lçii ich hqp 
pháp cüa mInh trong tnthng hçip cO tranh 
chap ye tài san lien quan den thi hành an; 

d) Chuyn giao nghTa vi,i thi hành an cho 
nguii khác theo quy djnh cüa Lut nay; 

e) Yêu cu thay di ChAp hành vien trong 
truong hcrp co can cu cho rang Chap hanh 
viên không vô tu khi lam nhim vi; 
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