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4.  Điều 4. Thời hiệu yêu cầu thi hành án 
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5.  Điều 5. Thỏa thuận thi hành án 
2. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định 

thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận. Thỏa thuận 

phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa thuận, thời 

hạn thực hiện thỏa thuận, hậu quả pháp lý đối với việc không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa thuận, có 

chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia. 

 

 

 

 

 

2. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định 

thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận để thi hành án. 

Thỏa thuận phải thể hiện rõ thời gian, địa điểm, nội dung thỏa 

thuận, thời hạn thực hiện thỏa thuận, hậu quả pháp lý đối với việc 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung đã thỏa 

thuận, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia. Nội dung 

thỏa thuận không được vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo 

đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi 

hành án. 
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Trường hợp các bên không tự nguyện thực hiện theo đúng 

nội dung đã thỏa thuận thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ nội 

dung quyết định thi hành án và kết quả đã thi hành theo thỏa 

thuận, đề nghị của đương sự để tổ chức thi hành, trừ trường hợp 

quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi hành án dân sự. 

 

 

 

 

 

3. Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đang tổ chức thi 

hành án mà đương sự thỏa thuận về việc không yêu cầu cơ quan 

thi hành án dân sự thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết định 

thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết 

định đình chỉ thi hành án đối với nội dung thỏa thuận không yêu 

cầu thi hành theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Luật Thi 

hành án dân sự, trừ trường hợp thỏa thuận vi phạm điều cấm của 

pháp luật, trái đạo đức xã hội, không đúng với thực tế, làm ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba hoặc 

nhằm trốn tránh phí thi hành án. 

Trường hợp thỏa thuận nêu trên được thực hiện sau khi tài 

sản đã được bán hoặc giao cho người khác nhận để thi hành án 

thì phải được sự đồng ý của người mua được tài sản hoặc người 

nhận tài sản để thi hành án. 

4. Khi đương sự có yêu cầu, Chấp hành viên có trách nhiệm 

Trường hợp đương sự thỏa thuận về việc không yêu cầu cơ 

quan thi hành án tiếp tục thi hành một phần hoặc toàn bộ quyết 

định thi hành án nhưng không yêu cầu đình chỉ thi hành án thì cơ 

quan thi hành án dân sự căn cứ điểm c khoản 1 Điều 37 Luật thi 

hành án dân sự để ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ 

quyết định thi hành án. Sau khi thu hồi quyết định thi hành án, 

các bên không thực hiện theo đúng nội dung thỏa thuận thì cơ 

quan thi hành án dân sự căn cứ kết quả đã thi hành theo thỏa 

thuận, đề nghị của đương sự để xử lý như sau: 

a) Trường hợp đã thu hồi một phần quyết định thi hành án 

thì cơ quan thi hành án ra quyết định tiếp tục thi hành án đối với 

các nội dung chưa được thi hành;  

b) Trường hợp đã thu hồi toàn bộ quyết định thi hành án thì 

cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án đối với các nội 

dung chưa được thi hành. 

 3. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra 

quyết định đình chỉ thi hành án một phần hoặc toàn bộ quyết định 

thi hành án theo yêu cầu bằng văn bản của người được thi hành 

án hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản của đương sự thì đương sự 

không có quyền yêu cầu thi hành án trở lại. 

 

 

Trường hợp đương sự thỏa thuận đình chỉ thi hành án sau 

khi tài sản đã được bán hoặc giao cho người khác nhận để thi 

hành án thì phải được sự đồng ý của người mua được tài sản hoặc 

người nhận tài sản để thi hành án. 

 4. Khi đương sự có yêu cầu, Chấp hành viên có trách nhiệm 

chứng kiến và ký tên vào văn bản thỏa thuận trong trường hợp 

quy định tại khoản 2, khoản 3 của Điều này. Trường hợp thỏa 

thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, không 
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chứng kiến và ký tên vào văn bản thỏa thuận trong trường hợp 

quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều này. Trường hợp thỏa 

thuận vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội, 

không đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án 

thì Chấp hành viên có quyền từ chối nhưng phải lập biên bản và 

nêu rõ lý do. 

Người yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến việc thỏa thuận 

ngoài trụ sở cơ quan thi hành án dân sự mà phát sinh chi phí thì 

phải thanh toán các chi phí hợp lý cho cơ quan thi hành án dân 

sự. 

đúng với thực tế, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của người thứ ba hoặc nhằm trốn tránh phí thi hành án thì Chấp 

hành viên từ chối nhưng phải lập biên bản và nêu rõ lý do. 

Người yêu cầu Chấp hành viên chứng kiến việc thỏa thuận 

ngoài trụ sở cơ quan thi hành án dân sự mà phát sinh chi phí thì 

phải thanh toán các chi phí hợp lý cho cơ quan thi hành án dân sự. 

Mức chi phí được thực hiện theo thỏa thuận; trường hợp không 

thỏa thuận được thì áp dụng theo mức chế độ công tác phí do 

Nhà nước quy định”.  

6.  Điều 6. Chủ động ra quyết định thi hành án 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định 

thi hành án chung cho các khoản thuộc diện chủ động thi hành 

trong một bản án, quyết định, trừ trường hợp: 

a) Trong một bản án, quyết định có khoản chủ động về trả 

lại tiền, tài sản thì ra một quyết định thi hành án đối với mỗi 

người được thi hành án; 

b) Trong một bản án, quyết định có nhiều người phải thi 

hành nhiều khoản chủ động khác nhau thì ra một quyết định thi 

hành án chung cho các khoản thuộc điện chủ động thi hành án 

đối với mỗi người phải thi hành án. 

3. Các khoản thu khác cho Nhà nước quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự thuộc diện chủ động 

ra quyết định thi hành án bao gồm khoản truy thu thuế; khoản 

viện trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước 

trong các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng 

thuộc loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; các khoản thu khác 

nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước. 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra chung một 

quyết định thi hành án đối với các khoản thuộc diện chủ động thi 

hành trong một bản án, quyết định, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp có khoản trả lại tiền, tài sản thì ra riêng một 

quyết định thi hành án đối với người được thi hành khoản đó;  

b) Trường hợp có người phải thi hành nhiều khoản khác 

nhau thì ra riêng một quyết định thi hành án đối với người phải 

thi hành các khoản đó. 

c) Trong một bản án, quyết định mà một người vừa có 

quyền, vừa có nghĩa vụ thì ra một quyết định thi hành án đối với 

người đó.” 

3. Các khoản thu khác cho Nhà nước quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự thuộc diện chủ động ra 

quyết định thi hành án bao gồm khoản truy thu thuế; khoản viện 

trợ cho Nhà nước và các khoản bồi thường cho Nhà nước trong 

các vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng thuộc 

loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; khoản tiền trả cho doanh 

nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; các khoản thu 

khác nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước”. 
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7.  Điều 7. Ra quyết định thi hành án theo yêu cầu 

Phƣơng án 1 
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định 

thi hành án cho mỗi yêu cầu thi hành án. Trường hợp trong bản 

án, quyết định có một người phải thi hành án cho nhiều người 

được thi hành án và các đương sự yêu cầu thi hành án vào cùng 

thời điểm thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một 

quyết định thi hành án chung cho nhiều yêu cầu. 

Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc 

nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ 

có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng 

cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với 

những người đã có yêu cầu, đồng thời thông báo cho những 

người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để 

yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được 

thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo 

không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài 

sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện 

của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp 

pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được 

giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

Phƣơng án 2 
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định 

thi hành án cho mỗi yêu cầu thi hành án. Trường hợp trong bản 

án, quyết định có một người phải thi hành án cho nhiều người 

được thi hành án và các đương sự yêu cầu thi hành án vào cùng 

thời điểm thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một 

quyết định thi hành án chung cho nhiều yêu cầu. 

Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc 

nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ 

“Phƣơng án 1: 

1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định 

thi hành án cho mỗi yêu cầu thi hành án. Trường hợp trong bản 

án, quyết định có một người phải thi hành án cho nhiều người 

được thi hành án và các đương sự yêu cầu thi hành án vào cùng 

thời điểm thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết 

định thi hành án chung cho nhiều yêu cầu. 

Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc 

nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có 

một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ 

quan thi hành án dân sự ra một quyết định thi hành án đối với 

những người đã có yêu cầu và thực hiện việc giao tài sản, thanh 

toán tiền cho họ theo quy định. Quyền và lợi ích hợp pháp của 

những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đối 

với khoản tiền, tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

 

 

 

 

 

Phƣơng án 2: 
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết định 

thi hành án cho mỗi yêu cầu thi hành án. Trường hợp trong bản 

án, quyết định có một người phải thi hành án cho nhiều người 

được thi hành án và các đương sự yêu cầu thi hành án vào cùng 

thời điểm thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra một quyết 

định thi hành án chung cho nhiều yêu cầu. 

Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể hoặc 

nhận chung một khoản tiền theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có 
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có một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng 

cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đối với 

những người đã có yêu cầu, đồng thời thông báo cho những 

người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đó biết để 

yêu cầu thi hành án trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được 

thông báo hợp lệ. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo 

không yêu cầu thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức giao tài 

sản, khoản tiền đó cho người đã có yêu cầu hoặc người đại diện 

của những người đã có yêu cầu để quản lý. Quyền và lợi ích hợp 

pháp của những người được thi hành án đối với tài sản đó được 

giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án 

theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân 

sự trong trường hợp bản án, quyết định không xác định cụ thể 

người phải thi hành án và nghĩa vụ phải thi hành. 

một hoặc một số người có yêu cầu thi hành án thì Thủ trưởng cơ 

quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án theo đúng nội 

dung bản án, quyết định và thực hiện việc thông báo theo quy 

định. Chấp hành viên tổ chức giao tiền, tài sản cho những người 

đã có yêu cầu hoặc những người được thi hành án có mặt theo 

thông báo của Chấp hành viên. Quyền và lợi ích hợp pháp của 

những người được thi hành án khác theo bản án, quyết định đối 

với khoản tiền, tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

 

4. Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án 

theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật thi hành án dân sự 

trong trường hợp sau đây: 

a) Bản án, quyết định không xác định rõ khoản phải thi 

hành. 

b) Bản án, quyết định không xác định rõ người phải thi hành 

án, trừ trường hợp bản án, quyết định tuyên giao quyền sở hữu, 

sử dụng, quản lý tài sản hoặc  giao quyền nuôi dưỡng người chưa 

thành niên mà tại thời điểm yêu cầu thi hành án, người được thi 

hành án không được trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản, nuôi 

dưỡng người chưa thành niên.”  

8.  Điều 8. Hồ sơ thi hành án 

 

Giữ nguyên 

9.  Điều 9. Xác minh điều kiện thi hành án 
 

2. Trường hợp cần làm rõ thông tin về tài sản, nơi cư trú, 

nơi làm việc, trụ sở của người phải thi hành án hoặc các thông 

tin khác liên quan đến việc thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan 

thi hành án dân sự có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan thi 

hành án dân sự nơi có thông tin trên. 

"2. Trường hợp cần xác minh làm rõ thông tin về tài sản, nơi 

cư trú, nơi làm việc, trụ sở của người phải thi hành án hoặc các 

thông tin khác liên quan đến việc thi hành án thì Thủ trưởng cơ 

quan thi hành án dân sự có thể ủy quyền xác minh cho cơ quan thi 

hành án dân sự nơi có thông tin. 

Việc ủy quyền xác minh của cơ quan thi hành án dân sự 

phải thể hiện bằng văn bản, nêu rõ bên ủy quyền, bên nhận ủy 
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Việc ủy quyền xác minh của cơ quan thi hành án dân sự 

phải thể hiện bằng văn bản, nêu rõ bên ủy quyền, bên nhận ủy 

quyền, nội dung ủy quyền và nội dung cần thiết khác. Thủ 

trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy quyền phải trả 

lời bằng văn bản kết quả xác minh và những nội dung cần thiết 

khác cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền xác minh. 

Đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản phải 

đăng ký quyền sở hữu, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác 

minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền là 30 ngày, kể 

từ ngày nhận được ủy quyền. Trường hợp việc xác minh tài sản 

khó khăn, phức tạp thì thời hạn xác minh và gửi kết quả xác 

minh có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận 

được ủy quyền. 

Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác, 

thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành 

án dân sự đã ủy quyền là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ủy 

quyền. 

 

 

 

 

 

6. Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này, nếu người 

phải thi hành án có điều kiện thi hành thì cơ quan thi hành án 

dân sự phải tổ chức việc thi hành án. 

quyền, nội dung ủy quyền và nội dung cần thiết khác. Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản ủy quyền, 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy quyền phải 

thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã ủy quyền về việc đã nhận 

được ủy quyền. 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy quyền 

phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh và những nội dung cần 

thiết khác theo văn bản ủy quyền; trả lời bằng văn bản về kết quả 

xác minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền xác minh 

trong thời hạn sau đây:  

a) Đối với việc xác minh tài sản là bất động sản, động sản 

phải đăng ký quyền sở hữu, thời hạn xác minh và gửi kết quả xác 

minh cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy quyền là 30 ngày, kể 

từ ngày nhận được ủy quyền. Trường hợp việc xác minh tài sản 

khó khăn, phức tạp thì thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh 

có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được 

ủy quyền. 

b) Đối với việc xác minh các loại tài sản và thông tin khác, 

thời hạn xác minh và gửi kết quả xác minh cho cơ quan thi hành 

án dân sự đã ủy quyền là 15 ngày, kể từ ngày nhận được ủy 

quyền. 

6. Việc thi hành án chưa có điều kiện quy định tại khoản 5 

Điều này được thống kê, theo dõi riêng. Khi có thông tin mới về 

điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì Chấp hành 

viên tiến hành xác minh và tổ chức thi hành án theo quy định tại 

khoản 4 Điều này.” 

10.  Điều 10. Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên 

 

Giữ nguyên 

11.  Điều 11. Công khai thông tin của ngƣời phải thi hành án 

 

Giữ nguyên 
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12.  Điều 12. Thông báo về thi hành án 

 

2. Trường hợp đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan yêu cầu được nhận thông báo bằng điện tín, fax, email 

hoặc hình thức khác thì việc thông báo trực tiếp có thể được 

thực hiện theo hình thức đó nếu không gây trở ngại cho cơ quan 

thi hành án dân sự. 

 

"2. Trường hợp người được thông báo là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì việc thông báo cho họ thông 

qua người thân thích được thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 40 Luật thi hành án dân sự. 

Trường hợp đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan yêu cầu được nhận thông báo bằng điện tín, fax, email hoặc 

hình thức khác thì việc thông báo trực tiếp có thể được thực hiện 

theo hình thức đó nếu không gây trở ngại cho cơ quan thi hành án 

dân sự”. 

 

13.  Điều 13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cƣỡng chế thi 

hành án 

1. Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; 

quyết định thi hành án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; 

điều kiện của người phải thi hành án; yêu cầu bằng văn bản của 

đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc 

áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án 

thích hợp. Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện 

pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thi hành quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại 

Điều 130 Luật Thi hành án dân sự. 

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án 

phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các 

chi phí cần thiết, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 24 

Nghị định này. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một 

tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành 

án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia 

làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có 

quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế để thi hành án. 

 

 

"1. Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; 

quyết định thi hành án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; 

điều kiện của người phải thi hành án; yêu cầu bằng văn bản của 

đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp 

dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích 

hợp. Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp 

cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thi hành quyết định áp 

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 130 

Luật Thi hành án dân sự. 

Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án 

phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các 

chi phí cần thiết, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 24 

Nghị định này. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài 

sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án 

mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm 

giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền 

áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế để thi hành án. 

Trường hợp đương sự, người đang quản lý, sử dụng, bảo 

quản tài sản không hợp tác thì tùy từng trường hợp cụ thể mà 
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Chấp hành viên tổ chức cưỡng chế mở khóa, mở gói; buộc ra 

khỏi nhà, công trình xây dựng, tài sản gắn liền với đất để kiểm 

tra hiện trạng, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản hoặc giao tài 

sản cho cá nhân, tổ chức khác bảo quản theo quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế mà không 

thực hiện được việc giao bảo quản đối với tài sản là bất động sản 

theo quy định tại Điều 58, Điều 112 Luật thi hành án dân sự thì 

Chấp hành viên có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã phối 

hợp, hỗ trợ bảo quản trong thời gian chưa xử lý được tài sản.” 

14.  Điều 14. Hoãn thi hành án 

 

 

15.  Điều 15. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án 

 

 

 

16.  Điều 16. Thực hiện ủy thác thi hành án 
1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi 

hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành 

án có tài sản là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng; đối với loại tài sản khác thì có thể ủy thác 

cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản tổ chức thi hành. 

2. Trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở 

nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác theo 

thứ tự sau đây: 

a) Theo thỏa thuận của đương sự; 

b) Nơi có tài sản đủ để thi hành án; 

c) Trường hợp tài sản không đủ để thi hành án thì ủy thác 

đến nơi có tài sản giá trị lớn nhất, nơi có nhiều tài sản nhất. 

 

3. Trường hợp bản án, quyết định tuyên tài sản bảo đảm cho 

khoản phải thi hành án cụ thể mà tài sản đó ở nơi khác thì có thể 

"1. Căn cứ bản án, quyết định của Tòa án, kết quả xác 

minh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi 

hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành 

án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.  

2. Trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài sản ở 

nhiều nơi thì cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ủy thác theo 

thứ tự sau đây: 

a) Theo thỏa thuận của đương sự; 

b) Nơi có tài sản đủ để thi hành án; 

c) Nơi có giá trị tài sản lớn nhất. 

 

 

 

3. Trường hợp bản án, quyết định tuyên tài sản bảo đảm cho 

khoản phải thi hành án cụ thể mà tài sản đó ở nơi khác thì phải ủy 

thác khoản phải thi hành án đó đến cơ quan thi hành án dân sự 
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ủy thác khoản phải thi hành án mà tài sản đó bảo đảm cho cơ 

quan thi hành án dân sự nơi có tài sản bảo đảm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quyết định ủy thác thi hành án phải ghi rõ nội dung ủy 

thác, khoản đã thi hành xong, khoản tiếp tục thi hành và các 

thông tin cần thiết cho việc thực hiện ủy thác. 

Khi gửi quyết định ủy thác thi hành án, cơ quan thi hành án 

dân sự phải gửi kèm theo bản án, quyết định; bản sao biên bản 

kê biên, tạm giữ tài sản và các tài liệu khác có liên quan, nếu có. 

Trong trường hợp phải ủy thác cho nhiều nơi thì cơ quan thi 

hành án dân sự sao chụp bản án, quyết định và các tài liệu khác 

có liên quan thành nhiều bản, có đóng dấu của cơ quan thi hành 

án dân sự nơi ủy thác để gửi cho cơ quan thi hành án dân sự nơi 

nơi có tài sản bảo đảm. 

Trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 48 Luật Thi 

hành án dân sự mà đương sự có tài sản ở địa phương khác thì cơ 

quan thi hành án dân sự ủy thác đến nơi có tài sản để thi hành. 

Cơ quan thi hành án nơi ủy thác phải thường xuyên cập 

nhật, theo dõi và thông báo ngay cho cơ quan thi hành án nhận 

ủy thác biết kết quả giải quyết tranh chấp của Tòa án để phối hợp 

tổ chức thi hành án. Cơ quan thi hành án nơi nhận ủy thác phải 

kịp thời thông báo tiến độ, kết quả xử lý tài sản cho cơ quan ủy 

thác thi hành án để theo dõi, phối hợp trong việc tổ chức thi hành 

án. 

4. Trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới mà người 

phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở nhiều địa phương khác 

nhau mà tài sản ở địa phương nhận ủy thác không đủ để thi hành 

án thì cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác có quyền áp 

dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với tất cả những 

người, tài sản có liên quan đến việc thi hành án để tránh trường 

hợp tẩu tán, trốn tránh việc thi hành án. 

Các quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, 

quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các quyết định về thi hành án 

khác liên quan đến khoản ủy thác có hiệu lực cho đến khi có 

quyết định thay thế của cơ quan nhận ủy thác. 

5. Quyết định ủy thác thi hành án phải ghi rõ nội dung ủy 

thác, khoản đã thi hành xong, khoản tiếp tục thi hành và các 

thông tin cần thiết cho việc thực hiện ủy thác. 

Khi gửi quyết định ủy thác thi hành án, cơ quan thi hành án 

dân sự phải gửi kèm theo bản án, quyết định; bản sao biên bản kê 

biên, tạm giữ tài sản và các tài liệu khác có liên quan, nếu có. 

Trong trường hợp phải ủy thác cho nhiều nơi thì cơ quan thi hành 
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nhận ủy thác. 

5. Trường hợp người phải thi hành án không có tài sản hoặc 

không cư trú, làm việc hoặc không có trụ sở ở địa phương thì cơ 

quan thi hành án dân sự nhận ủy thác thực hiện theo quy định tại 

Điều 44a Luật Thi hành án dân sự; trường hợp xác định người 

phải thi hành án có tài sản hoặc cư trú, làm việc hoặc có trụ sở ở 

địa phương khác thì ủy thác tiếp cho cơ quan thi hành án dân sự 

nơi có điều kiện thi hành. 

 

án dân sự sao chụp bản án, quyết định và các tài liệu khác có liên 

quan thành nhiều bản, có đóng dấu của cơ quan thi hành án dân 

sự nơi ủy thác để gửi cho cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy 

thác. 

6. Trường hợp người phải thi hành án không có tài sản hoặc 

không cư trú, làm việc hoặc không có trụ sở ở địa phương thì cơ 

quan thi hành án dân sự nhận ủy thác thực hiện theo quy định tại 

Điều 44a Luật Thi hành án dân sự; trường hợp xác định người 

phải thi hành án có tài sản hoặc cư trú, làm việc hoặc có trụ sở ở 

địa phương khác thì ủy thác tiếp cho cơ quan thi hành án dân sự 

nơi có điều kiện thi hành.” 

17.  Điều 17. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại 

thời điểm thi hành án 
1. Chấp hành viên tổ chức định giá tài sản để thực hiện việc 

thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án 

theo quy định tại Điều 59 Luật Thi hành án dân sự trong trường 

hợp có ít nhất một trong các đương sự có đơn yêu cầu định giá 

tài sản mà tại thời điểm thi hành án, giá tài sản thay đổi tăng 

hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật. 

2. Người có đơn yêu cầu định giá tài sản có trách nhiệm 

cung cấp tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, kèm theo 

đơn yêu cầu định giá tài sản. Tài liệu chứng minh có thay đổi 

giá tài sản có thể là khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định được áp dụng tại địa phương hoặc giá thị trường 

phổ biến của tài sản giống hệt hoặc tương tự với tài sản cần định 

giá tại địa phương hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương 

của tài sản cùng loại. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu 

"1. Chấp hành viên tổ chức định giá tài sản để thực hiện 

việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành 

án theo quy định tại Điều 59 Luật thi hành án dân sự khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản, 

thanh toán giá trị tài sản theo bản án, quyết định; 

b) Có ít nhất một trong các đương sự có đơn yêu cầu định 

giá tài sản và đã nộp tạm ứng chi phí định giá tài sản; 

c) Tại thời điểm thi hành án, giá tài sản thay đổi tăng hoặc 

giảm từ 20% trở lên so với giá trị tài sản khi bản án, quyết định 

có hiệu lực pháp luật.” 

2. Người có đơn yêu cầu định giá tài sản có trách nhiệm 

cung cấp tài liệu chứng minh có thay đổi giá tài sản, kèm theo 

đơn yêu cầu định giá tài sản. Tài liệu chứng minh có thay đổi giá 

tài sản có thể là khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định được áp dụng tại địa phương hoặc giá thị trường phổ 

biến của tài sản giống hệt hoặc tương tự với tài sản cần định giá 

tại địa phương hoặc giá chuyển nhượng thực tế ở địa phương của 
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định giá tài sản của đương sự và tài liệu chứng minh có thay đổi 

giá tài sản, Chấp hành viên phải tiến hành thủ tục định giá theo 

quy định tại Điều 98 của Luật Thi hành án dân sự. Chi phí định 

giá do người yêu cầu định giá chịu. 

 

tài sản cùng loại. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu 

định giá tài sản của đương sự và tài liệu chứng minh có thay đổi 

giá tài sản, Chấp hành viên phải tiến hành thủ tục định giá theo 

quy định tại Điều 98 của Luật Thi hành án dân sự. Chi phí định 

giá do người yêu cầu định giá chịu”. 

18.  Điều 18. Tạm giữ tài sản, giấy tờ để thi hành án 

 

Giữ nguyên 

19.  Điều 19. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, 

sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản 

 

Giữ nguyên 

20.  Điều 20. Phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi 

giữ 

 

Giữ nguyên 

21.  Điều 21. Khấu trừ tiền trong tài khoản 

 

Giữ nguyên 

22.  Điều 22. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của ngƣời 

phải thi hành án 

 

Giữ nguyên 

23.  Điều 23. Thu tiền, tài sản của ngƣời phải thi hành án 

đang do ngƣời thứ ba giữ 

 

Giữ nguyên 

24.  Điều 24. Kê biên tài sản để thi hành án 

1. Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, 

nếu người phải thi hành án chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển 

nhượng, thế Chấp, cầm cố tài sản cho người khác mà không sử 

dụng khoản tiền thu được để thi hành án và không còn tài sản 

khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành 

án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. Khi kê biên tài sản, nếu có 

"1. Trường hợp tài sản đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, 

biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện 

pháp cưỡng chế thi hành án mà bị chuyển đổi, tặng cho, bán, 

chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, cho thuê thì tài sản đó bị kê 

biên, xử lý để thi hành án. Chấp hành viên có văn bản yêu cầu 

Tòa án tuyên bố giao dịch đối với tài sản đó vô hiệu hoặc yêu cầu 

cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đối 

với tài sản đó. 
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người khác tranh Chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương 

sự, người có tranh Chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 

Điều 75 Luật Thi hành án dân sự. 

Trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp 

khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp 

cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị chuyển đổi, tặng cho, bán, 

chuyển nhượng, thế Chấp, cầm cố cho người khác thì tài sản đó 

bị kê biên, xử lý để thi hành án; Chấp hành viên có văn bản yêu 

cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đối với tài sản đó vô hiệu hoặc 

yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao 

dịch đối với tài sản đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Việc kê biên, xử lý tài sản chung của người phải thi hành 

Trường hợp có giao dịch về tài sản mà người phải thi hành 

án không sử dụng khoản tiền thu được từ giao dịch đó để thi hành 

án và không còn tài sản khác hoặc có tài sản khác nhưng không 

đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp việc chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển 

nhượng tài sản, chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa hoàn 

thành việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành 

viên tiến hành kê biên, xử lý tài sản theo quy định. Khi kê biên tài 

sản, nếu có tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đương 

sự, người có tranh chấp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

75 Luật thi hành án dân sự. 

Trường hợp việc chuyển đổi, tặng cho, bán, chuyển nhượng 

tài sản, chuyển quyền sử dụng đất kể từ thời điểm bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật nhưng đã hoàn thành việc đăng ký 

chuyển quyền sở hữu, sử dụng thì Chấp hành viên không kê biên 

tài sản mà thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật thi 

hành án dân sự.  

Việc xử lý tài sản được thực hiện theo quyết định của Tòa 

án hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

b) Trường hợp có các giao dịch khác liên quan đến tài sản 

mà không chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất 

cho người khác được thực hiện sau thời điểm có bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, 

xử lý tài sản để thi hành án. Quyền và lợi ích hợp pháp của người 

tham gia giao dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan.” 

Điểm c Khoản 2 Điều 24 
Phƣơng án 1: Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 24. 

Phƣơng án 2:  

“c) Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của 
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với người khác được thực hiện như sau: 

c) Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của 

vợ, chồng thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, 

chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và 

thông báo cho vợ, chồng biết. 

Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất 

chung của hộ gia đình thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu, 

sử dụng theo số lượng thành viên của hộ gia đình tại thời điểm 

xác lập quyền sở hữu tài sản, thời điểm được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền 

sử dụng đất. Chấp hành viên thông báo kết quả xác định phần sở 

hữu, sử dụng cho các thành viên trong hộ gia đình biết. 

Trường hợp vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ gia đình 

không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có 

quyền yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ. Hết thời hạn này mà 

không có người khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành kê biên, 

xử lý tài sản và trả lại cho vợ hoặc chồng hoặc các thành viên hộ 

gia đình giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của họ. 

6. Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản 

theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân 

sự để thi hành nghĩa vụ trả tiền thì Chấp hành viên lập biên bản 

về việc tự nguyện giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để Chấp 

hành viên giao tài sản theo thỏa thuận hoặc tổ chức việc định 

giá, bán tài sản. Chi phí định giá, bán tài sản và các chi phí cần 

thiết khác theo quy định của pháp luật do người phải thi hành án 

chịu. 

Trường hợp đương sự tự nguyện giao nhà ở là tài sản duy 

nhất nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán các nghĩa 

vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để 

vợ, chồng thì Chấp hành viên thực hiện việc thông báo cho người 

phải thi hành án và vợ hoặc chồng của họ biết để tự thỏa thuận 

phân chia tài sản chung, lựa chọn tài sản để thi hành án.  

Hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mà 

các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận vi phạm quy định tại 

Điều 6 Luật thi hành án dân sự hoặc thỏa thuận không được thì 

Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy 

định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; lựa chọn tài sản để 

kê biên và thông báo cho vợ, chồng biết. Trường hợp vợ hoặc 

chồng không đồng ý với việc xác định của Chấp hành viên thì có 

quyền yêu cầu Toà án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày được thông báo hợp lệ.  

Hết thời hạn này mà không có người khởi kiện thì Chấp 

hành viên căn cứ tổng giá trị khối tài sản chung; phần tài sản của 

người phải thi hành án trong khối tài sản chung và nghĩa vụ phải 

thi hành án để tiến hành kê biên, xử lý một hoặc một số tài sản 

phù hợp và trả lại cho vợ hoặc chồng giá trị phần tài sản thuộc 

quyền sở hữu, sử dụng của họ, nếu có. 

6. Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân 

sự để thi hành nghĩa vụ trả tiền thì Chấp hành viên lập biên bản 

về việc tự nguyện giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để Chấp 

hành viên giao tài sản theo thỏa thuận hoặc tổ chức việc định giá, 

bán tài sản và xác định thứ tự ưu tiên thanh toán. Chi phí định 

giá, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác theo quy định của 

pháp luật do người phải thi hành án chịu. 

Trường hợp đương sự tự nguyện giao nhà ở là tài sản duy 

nhất nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán các nghĩa vụ 

thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê 

nhà ở hoặc tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên thực hiện theo 
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thuê nhà ở hoặc tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên thực hiện 

theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự. 

quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật thi hành án dân sự.” 

25.  Điều 25. Thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá 

 

 Giữ nguyên 

26.  Điều 26. Xác định giá đối với tài sản kê biên 

 

Giữ nguyên 

27.  Điều 27. Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản 

thi hành án 

3. Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào 

tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không 

quá 15 ngày, kể từ ngày đấu giá thành. 

Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, 

phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài 

sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc 

giao tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự 

kiện bất khả kháng. 

Tổ chức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ 

quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua 

được tài sản bán đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái 

pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà 

gây thiệt hại cho người mua được tài sản bán đấu giá thì phải 

bồi thường. 

 

 

 

 

 

5. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người 

"3. Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào 

tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không 

quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành.  

Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, 

phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài 

sản nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức việc giao 

tài sản cho người mua được tài sản, trừ trường hợp có sự kiện bất 

khả kháng. 

Tổ chức bán đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ 

quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua 

được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp 

luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây 

thiệt hại cho người mua được tài sản bán đấu giá thì phải bồi 

thường.” 

Phƣơng án 1:  
“5. Trường hợp trong cùng một phiên đấu giá mà có nhiều 

tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân 

sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ 

tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để 

thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục 

đấu giá các tài sản còn lại. 

Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng 

                                           
1
 Luật an toàn thực phẩm 
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trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán 

tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản 

tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và 

được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng 

chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án 

và các chi phí cần thiết khác. 

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực 

hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp 

đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo 

thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy 

định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản. 

Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bán đấu giá tài sản theo 

quy định của pháp luật 

đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản 

nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền 

đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh 

toán khoản bồi thường Nhà nước của các cơ quan thi hành án 

dân sự theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước; bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết 

khác theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực 

hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp 

đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa 

thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định 

của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản. 

Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bán đấu giá tài sản theo 

quy định của pháp luật. 

Phƣơng án 2:  

 “5. Trường hợp trong cùng một phiên đấu giá mà có nhiều 

tài sản được đấu giá để thi hành án thì cơ quan thi hành án dân 

sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự từ 

tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để 

thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục 

đấu giá các tài sản còn lại. 

Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng 

đấu giá tài sản từ chối mua hoặc vi phạm thời hạn thanh toán tiền 

mua tài sản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều này thì khoản 

tiền đặt trước sau khi trừ đi các chi phí xử lý tài sản, số tiền còn 

lại thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán 

khoản bồi thường nhà nước của các cơ quan thi hành án dân sự 

theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước;bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết 

khác theo quy định của pháp luật. 
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Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức bán đấu giá tài sản theo 

quy định của pháp luật.” 

 

28.  Điều 28. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản 

 

Giữ nguyên 

29.  Điều 29. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ 

 

Giữ nguyên 

30.  Điều 30. Định giá quyền sở hữu trí tuệ 

 

Giữ nguyên 

31.  Điều 31. Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ 

 

Giữ nguyên 

32.  Điều 32. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch 

thu, sung quỹ nhà nƣớc 

 

Giữ nguyên 

33.  Điều 33. Tiêu hủy vật chứng, tài sản 

 

Giữ nguyên 

34.  Điều 34. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong 

trƣờng hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới 
Trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới mà người 

phải thi hành án cư trú hoặc có tài sản ở nhiều địa phương khác 

nhau mà tài sản ở địa phương nhận ủy thác không đủ để thi hành 

án thì cơ quan thi hành án dân sự nơi nhận ủy thác có quyền áp 

dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với tất cả những 

người, tài sản có liên quan đến việc thi hành án để tránh trường 

hợp tẩu tán, trốn tránh việc thi hành án. 

 

Bãi bỏ 
 

35.  Điều 35. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời 

 

Giữ nguyên 
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36.  Điều 36. Giá trị tài sản đƣợc bồi hoàn trong trƣờng hợp 

thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm 

 

Giữ nguyên 

37.  Điều 37. Xác nhận kết quả thi hành án 

 

Giữ nguyên 

38.  Điều 38. Giải quyết khiếu nại về thi hành án 

3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người có 

thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định áp dụng biện 

pháp bảo đảm thi hành án có hiệu lực thi hành. 

4. Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực thi hành 

được xem xét lại theo quy định tại Điểm b Khoản 4 và Điểm b 

Khoản 7 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Quyết định, hành vi bị khiếu nại là trái pháp luật nhưng 

quyết định giải quyết khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi đó 

là đúng pháp luật; 

b) Việc giải quyết khiếu nại đã vi phạm quy định của pháp 

luật về thủ tục giải quyết khiếu nại về thi hành án; 

c) Có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản kết quả giải quyết 

khiếu nại. 

 

+ Bãi bỏ khoản 3 Điều 38 

 

 

+ Sửa đổi khoản 4 Điều 38 

"4. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực, quyết 

định giải quyết khiếu nại được xem xét lại theo quy định tại điểm 

b khoản 4 và điểm b khoản 7 Điều 142 Luật thi hành án dân sự 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Quyết định, hành vi bị khiếu nại là trái pháp luật nhưng 

quyết định giải quyết khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi đó là 

đúng pháp luật; 

b) Việc giải quyết khiếu nại đã vi phạm quy định của pháp 

luật về thủ tục giải quyết khiếu nại về thi hành án; 

c) Có tình tiết mới làm thay đổi cơ bản kết quả giải quyết 

khiếu nại.” 

39.  Điều 39. Đối tƣợng đƣợc bảo đảm tài chính từ ngân sách 

nhà nƣớc để thực hiện nghĩa vụ thi hành án 

 

Giữ nguyên 

40.  Điều 40. Điều kiện đƣợc bảo đảm tài chính để thi hành 

án 

 

Giữ nguyên 

41.  Điều 41. Thẩm quyền quyết định bảo đảm tài chính để 

thi hành án 

 

Giữ nguyên 
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42.  Điều 42. Thủ tục bảo đảm tài chính để thi hành án 

 

Giữ nguyên 

43.  Điều 43. Chi phí cƣỡng chế thi hành án 

 

Giữ nguyên 

44.  Điều 44. Miễn, giảm chi phí cƣỡng chế thi hành án 

 

Giữ nguyên 

45.  Điều 45. Tạm ứng, lập dự toán, Chấp hành và quyết 

toán chi phí cƣỡng chế thi hành án 

 

Giữ nguyên 

46.  Điều 46. Mức phí, thủ tục thu nộp, quản lý và sử dụng 

phí thi hành án 

 

Bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 

120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016. 

47.  Điều 47. Những trƣờng hợp không phải chịu phí thi 

hành án 

 

Bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 

120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016. 

48.  Điều 48. Miễn, giảm phí thi hành án 

 

Bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 

120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016. 

49.  Điều 49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án 

Phƣơng án 1 
1. Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành 

viên xác định số tiền được thanh toán của những người được thi 

hành án đã yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm có quyết định 

cưỡng chế. 

Trường hợp bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án 

dân sự tổ chức thi hành xác định nhiều người được thi hành án 

nhưng chỉ một hoặc một số người yêu cầu thi hành án mà tài sản 

của người phải thi hành án không đủ để thi hành nghĩa vụ tài sản 

theo bản án, quyết định thì cơ quan thi hành án dân sự thanh 

toán cho người đã yêu cầu thi hành án theo tỉ lệ mà họ được 

“Phƣơng án 1:  
 1. Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 47 Luật thi hành án dân sự thì Chấp hành 

viên xác định số tiền được thanh toán của những người được thi 

hành án đã yêu cầu thi hành án theo các bản án, quyết định đang 

do cơ quan thi hành án đó tổ chức thi hành tính đến thời điểm có 

quyết định cưỡng chế hoặc có biên bản về việc tự nguyện giao tài 

sản để ưu tiên thanh toán cho họ. 
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nhận, số tiền còn lại gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi kỳ hạn 

01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định thời hạn không quá 01 

tháng cho những người được thi hành án chưa yêu cầu về quyền 

yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp đã hết thời hiệu. 

Hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân sự 

không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền 

lãi được thanh toán tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành 

án tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo; số tiền còn lại, nếu 

có, được thanh toán cho những người được thi hành án theo các 

quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc 

trả lại cho người phải thi hành án. 

Phƣơng án 2 

1. Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành 

viên xác định số tiền được thanh toán của những người được thi 

hành án đã yêu cầu thi hành án tính đến thời điểm có quyết định 

cưỡng chế. 

Trường hợp bản án, quyết định đang do cơ quan thi hành án 

dân sự tổ chức thi hành xác định nhiều người được thi hành án 

nhưng chỉ một hoặc một số người yêu cầu thi hành án mà tài sản 

của người phải thi hành án không đủ để thi hành nghĩa vụ tài sản 

theo bản án, quyết định thì cơ quan thi hành án dân sự thanh 

toán cho người đã yêu cầu thi hành án theo tỉ lệ mà họ được 

nhận, số tiền còn lại gửi vào ngân hàng theo loại tiền gửi kỳ hạn 

01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định thời hạn không quá 01 

tháng cho những người được thi hành án chưa yêu cầu về quyền 

yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp đã hết thời hiệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phƣơng án 2:  

1. Trường hợp thanh toán tiền thi hành án theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành 

viên xác định rõ những người được thi hành án đã yêu cầu thi 

hành án theo các bản án, quyết định đang trực tiếp tổ chức thi 

hành tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế thi hành án 

hoặc có biên bản về việc tự nguyện giao tài sản để lập phương án 

chi trả. Trường hợp trong số các bản án, quyết định đó có bản 

án, quyết định có nhiều người được thi hành án nhưng mới chỉ 

một hoặc một số người yêu cầu thi hành án thì phương án chi trả 

bao gồm cả những người chưa yêu cầu thi hành án.  

Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc chi trả cho người 

đã yêu cầu thi hành án theo tỷ lệ mà họ được nhận; gửi số tiền của 

những người chưa yêu cầu thi hành án vào ngân hàng theo loại 

tiền gửi kỳ hạn 01 tháng, đồng thời thông báo và ấn định thời hạn 

không quá 01 tháng cho họ về quyền yêu cầu thi hành án, trừ 

trường hợp đã hết thời hiệu. 

Trong thời hạn đã ấn định mà tiếp tục nhận được yêu cầu 

thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành 
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Hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân sự 

không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền 

lãi được thanh toán tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành 

án tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo; số tiền còn lại, nếu 

có, được thanh toán cho những người được thi hành án theo các 

quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc 

trả lại cho người phải thi hành án. 

5. Cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục gửi tiền vào ngân 

hàng, gửi tài sản bằng hình thức thuê bảo quản hoặc bảo quản 

tại kho cơ quan thi hành án dân sự đối với khoản tiền, tài sản 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự 

trong trường hợp sau đây: 

a) Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người 

được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

thông báo, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, mà 

người được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận; 

Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản 

đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho 

người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi 

ban đầu và trả cho người được nhận. 

Trường hợp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo 

đối với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kể từ 

ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi 

hành án không đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ 

tục chuyển nộp số tiền, tài sản đó vào Ngân sách Nhà nước. 

b) Khoản tiền, tài sản đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, 

án theo quy định và chi trả cho họ số tiền đã gửi, tiền lãi theo tỷ 

lệ đã được xác định.  

Sau khi hết thời hạn thông báo mà cơ quan thi hành án dân 

sự không nhận được yêu cầu thi hành án thì số tiền đã gửi và tiền 

lãi được chi trả tiếp cho những người đã có yêu cầu thi hành án 

tính đến thời điểm hết thời hạn thông báo. Số tiền còn lại được 

chi trả cho những người được thi hành án theo các quyết định thi 

hành án khác tính đến thời điểm thanh toán hoặc trả lại cho người 

phải thi hành án. 

5.  

a) Khoản tiền, tài sản chưa xác định được địa chỉ của người 

được nhận hoặc khoản tiền hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông 

báo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, mà người 

được thi hành án đã yêu cầu thi hành án không đến nhận;  

Sau khi gửi tiền, tài sản, nếu người được nhận tiền, tài sản 

đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự chi trả tiền, tài sản cho 

người được nhận. Phần lãi tiền gửi được cộng vào số tiền gửi ban 

đầu và trả cho người được nhận. 

Trường hợp hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật hoặc 01 năm, kể từ ngày thông báo đối 

với trường hợp thu được tiền sau thời điểm 05 năm kể từ ngày 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành 

án không đến nhận thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra 

quyết định sung công quỹ nhà nước và chuyển nộp số tiền, tài sản 

đó vào Ngân sách Nhà nước.” 
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tạm đình chỉ để xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám 

đốc thẩm, tái thẩm. 

6. Cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản 

tiền, thuê bảo quản tài sản quy định tại Điều này do người được 

nhận tiền, tài sản chịu. 

 

50.  Điều 50. Tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự trong thi hành án  
 

3. Đối với việc thi hành án có yêu cầu ủy thác tư pháp thì xử 

lý như sau: 

a) Sau khi nhận được đủ kết quả ủy thác tư pháp theo đúng 

nội dung yêu cầu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thi 

hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; 

b) Trường hợp kết quả ủy thác chưa đáp ứng theo nội dung 

đã yêu cầu hoặc sau 06 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ 

ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ nhất mà cơ quan thi hành án dân 

sự đã yêu cầu ủy thác tư pháp không nhận được thông báo về 

kết quả thực hiện ủy thác tư pháp thì cơ quan thi hành án dân sự 

thực hiện ủy thác tư pháp lần thứ hai; 

c) Trường hợp sau 03 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ 

sơ ủy thác tư pháp hợp lệ lần thứ hai mà cơ quan thi hành án dân 

sự không nhận được thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp 

thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ vào những tài liệu đã có 

để giải quyết việc thi hành án theo quy định của pháp luật về thi 

hành án dân sự; 

Kể từ thời điểm này, nếu cần yêu cầu tương trợ tư pháp đối 

với cùng một đương sự trong cùng một việc thi hành án thì thời 

hạn quy định tại Điểm b Khoản này là 03 tháng; thời hạn quy 

định tại Điểm c Khoản này là 01 tháng. 

d) Trường hợp ủy thác tư pháp về việc giao trả giấy tờ, tài 

“ 3. Đối với việc thi hành án có yêu cầu ủy thác tư pháp thì 

xử lý như sau: 

a) Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ 

sơ ủy thác tư pháp hợp lệ mà cơ quan thi hành án dân sự nhận 

được đủ kết quả ủy thác tư pháp theo đúng nội dung yêu cầu thì 

cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc thi hành án theo quy 

định của pháp luật về thi hành án dân sự; 

Nếu cần yêu cầu tương trợ tư pháp đối với cùng một đương 

sự trong cùng một việc thi hành án thì thời hạn là 03 tháng, kể từ 

ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư pháp hợp lệ. 

b) Trường hợp đã thực hiện việc ủy thác tư pháp mà sau 

thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Bộ Tư pháp gửi hồ sơ ủy thác tư 

pháp hợp lệ mà cơ quan thi hành án dân sự đã yêu cầu ủy thác tư 

pháp không nhận được thông báo về kết quả thì thực hiện việc 

thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cấp trung ương 

về văn bản, giấy tờ cần thông báo.  

Kể từ thời điểm này, trường hợp cần thông báo tiếp cho 

cùng một đương sự trong cùng một việc thi hành án thì thực hiện 

theo hình thức thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.  

c) Trường hợp ủy thác tư pháp về việc giao trả giấy tờ, tài 

liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, nếu việc thực 

hiện ủy thác tư pháp không có kết quả hoặc đương sự không đến 

nhận thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn quy định 

tại điểm b khoản này mà đương sự không đến nhận thì cơ quan thi 
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liệu liên quan đến tài sản, nhân thân của đương sự, nếu việc thực 

hiện ủy thác tư pháp lần hai không có kết quả hoặc đương sự 

không đến nhận thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn quy định tại Điểm c Khoản này hoặc hết thời hạn thông báo 

mà đương sự không đến nhận, cơ quan thi hành án làm thủ tục 

gửi cho người đó; trường hợp không xác định được địa chỉ 

người nhận thì gửi cho cơ quan, tổ chức đã ban hành giấy tờ, tài 

liệu hoặc cơ quan đại diện của nước có cơ quan, tổ chức đã ban 

hành giấy tờ, tài liệu. 

 

hành án làm thủ tục gửi cho người đó; trường hợp không xác định 

được địa chỉ người nhận thì gửi cho cơ quan, tổ chức đã ban hành 

giấy tờ, tài liệu hoặc cơ quan đại diện của nước có cơ quan, tổ 

chức đã ban hành giấy tờ, tài liệu.” 

51.  Điều 51. Việc xuất cảnh của ngƣời phải thi hành án 
1. Đối với cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản 

án, quyết định thì quy định về tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng 

đối với người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1. Người phải thi hành án là công dân Việt Nam chưa thực 

hiện xong nghĩa vụ thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa 

án thì chưa được xuất cảnh. Quyết định thi hành án của Thủ 

trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải có nội dung về việc chưa 

cho xuất cảnh đối với người phải thi hành án và gửi cho cơ quan 

quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh.  

Người phải thi hành án là người nước ngoài chưa thực hiện 

xong nghĩa vụ thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa án thì 

có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi có yêu cầu của người được thi 

hành án. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về 

tạm hoãn xuất cảnh và gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về xuất 

nhập cảnh. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không quá 03 năm và 

có thể gia hạn. 

Cơ quan, tổ chức đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết 

định thì quyết định về tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 

người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. Trường hợp nhận được thông 

báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, 

tổ chức hoặc thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này 
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4. Việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện khi có 

quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án, quyết định đang 

thi hành hoặc khi căn cứ tạm hoãn xuất cảnh không còn. 

thì cơ quan thi hành án dân sự gửi văn bản đến cơ quan quản lý 

nhà nước về xuất nhập cảnh để điều chỉnh thông tin. 

 4. Việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện khi có 

quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án, quyết định đang 

thi hành, khi căn cứ tạm hoãn xuất cảnh không còn hoặc khi thuộc 

các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.” 

 

 Chƣơng III CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN 

SỰ, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NGƢỜI LÀM 

CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (giữ nguyên 31 Điều; 

sửa đổi 01 Điều) 

 

 Mục 1 CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, 

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

52.  Điều 52. Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự 

 

Giữ nguyên 

53.  Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tƣ pháp 

 

Giữ nguyên 

54.  Điều 54. Hệ thống tổ chức thi hành án trong quân đội 

 

Giữ nguyên 

55.  Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thi hành án Bộ Quốc phòng, Phòng Thi hành án cấp quân 

khu 

 

Giữ nguyên 

 Mục 2 CHẤP HÀNH VIÊN, THẨM TRA VIÊN, THƢ 

KÝ, THỦ TRƢỞNG, PHÓ THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN THI 

HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

56.  Điều 56. Bổ nhiệm và thi tuyển Chấp hành viên 

 

Giữ nguyên  

57.  Điều 57. Điều kiện tham dự thi tuyển Chấp hành viên Giữ nguyên 
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58.  Điều 58. Sơ tuyển và cử ngƣời tham dự thi tuyển Chấp 

hành viên 

 

Giữ nguyên 

59.  Điều 59. Hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành 

viên 

 

Giữ nguyên  

60.  Điều 60. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thi tuyển Chấp 

hành viên 

 

Giữ nguyên 

61.  Điều 61. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên 

 

Giữ nguyên 

62.  Điều 62. Bổ nhiệm Chấp hành viên 

 

Giữ nguyên 

63.  Điều 63. Tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên không 

qua thi tuyển 

 

Giữ nguyên 

64.  Điều 64. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm Chấp hành viên 
2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên gồm có: 

a) Đơn xin miễn nhiệm Chấp hành viên, nếu có, trong đó 

nêu rõ lý do của việc xin miễn nhiệm Chấp hành viên; 

b) Các tài liệu chứng minh lý do xin miễn nhiệm Chấp hành 

viên: giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng hoặc giấy chứng 

nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc các giấy tờ phù hợp 

khác, nếu có; 

c) Văn bản đề nghị miễn nhiệm Chấp hành viên của Cục 

trưởng Cục Thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên cơ quan 

thi hành án dân sự hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc 

phòng đối với Chấp hành viên Phòng Thi hành án cấp quân khu. 

Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 64 



25 

 

 

65.  Điều 65. Cách chức Chấp hành viên 

 

 

66.  Điều 66. Thẩm tra viên 
3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, mã số các ngạch 

Thẩm tra viên để Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 

 

“3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, 

mã số các ngạch Thẩm tra viên sau khi thống nhất với Bộ Nội 

vụ.” 

67.  Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên 

 

Giữ nguyên 

68.  Điều 68. Trách nhiệm của Thẩm tra viên 

 

Giữ nguyên 

69.  Điều 69. Bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Thẩm tra 

viên 

 

Giữ nguyên 

70.  Điều 70. Điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành 

viên, Thẩm tra viên 

 

Giữ nguyên 

71.  Điều 71. Thƣ ký thi hành án 
2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, mã số các ngạch Thư 

ký thi hành án để Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. 

 

“2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ, 

mã số ngạch Thư ký thi hành án sau khi thống nhất với Bộ Nội 

vụ.” 

 

72.  Điều 72. Tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, 

cách chức Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng cơ quan thi hành án 

dân sự 

 

Giữ nguyên 

 Mục 3 THẺ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, TRANG PHỤC, 

PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VÀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CHẤP 
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HÀNH VIÊN, THẨM TRA VIÊN, NGƢỜI LÀM CÔNG 

TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

73.  Điều 73. Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án 

 

Giữ nguyên 

74.  Điều 74. Đối tƣợng và loại công cụ hỗ trợ đƣợc trang bị, 

sử dụng trong thi hành án dân sự 

 

Giữ nguyên 

75.  Điều 75. Lập kế hoạch và trang bị công cụ hỗ trợ thi 

hành án 

 

Giữ nguyên 

76.  Điều 76. Việc mua, vận chuyển, sửa chữa, quản lý, sử 

dụng công cụ hỗ trợ thi hành án 

 

Giữ nguyên 

77.  Điều 77. Thanh lý, tiêu hủy công cụ hỗ trợ thi hành án 

 

Giữ nguyên 

78.  Điều 78. Lƣơng và phụ cấp của Chấp hành viên, Thẩm 

tra viên, Thƣ ký thi hành án, công chức khác và những 

ngƣời khác làm công tác thi hành án dân sự 

 

Giữ nguyên  

79.  Điều 79. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự 

 

Giữ nguyên 

80.  Điều 80. Đối tƣợng đƣợc cấp phù hiệu, cấp hiệu thi hành 

án dân sự 

 

Giữ nguyên 

 

 

81.  Điều 81. Cấp hiệu đối với công chức và những ngƣời 

khác làm công tác thi hành án dân sự 

 

 Giữ nguyên 

82.  Điều 82. Trang phục của ngƣời làm công tác thi hành án 

dân sự 

 

Giữ nguyên 
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83.  Điều 83. Niên hạn, cấp phát, sử dụng trang phục, phù 

hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự 

 

 Giữ nguyên 

 

 Chƣơng IV ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP VÀ THI 

HÀNH (giữ nguyên 02 Điều) 

 

84.  Điều 84. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 

 

Giữ nguyên 

85.  Điều 85. Trách nhiệm thi hành và hƣớng dẫn thi hành 

 

Giữ nguyên 

 


