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CONG TY THAN THÔNG NHAT  - TKV 

so7273 icv-vmc 
V/v Quán trit chap hành Lut To tiring 

hành chInh näm 2015 và Nghj dnh 
s6 71/2016/ND-CP ngày 1/7/20 16 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc Ip  - Tir do - Hnh phñc  

Cm Phâ, ngàj'fthang  9 nám 2022 

KInh g't'ri: Thu truing các dan vj trong Cong ty. 

Can cir theo Van bàn s 1165/LJBQLV-PCKS ngày 11/8/2022 cua Uy ban 

Quãn 1 vn nhà nuOc tti doanh nghip v/v Quán trit, ch.p hành nghiêm Lut t 

tiing hành chInh näm 2015 và Nghj djnh s& 71/2O16fND-CP ngày 01/7/2016; 

Thirc hién Cong  van s: 393 1/TKV - KP ngày 30/08/2022 cüa Tp doãn 

Cong nghip Than — Khoáng san Vit Nam. 

Giám d& Cong ty d nghj Thu tnr&ng các dan vj quán tri@ trin khai thrc 

hin nghiêm tue các ni dung trong van ban duqc g1ri dInh kern. 

Noi nhân: KT.GLAM DOC 
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- Luu: VT, KB. / .0 N 
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TIP DOAN CONG NGiHP CQNG HOA XA LIQI CHU NGHtA ViT NAM 
THAN-KIJOANG SA.N VIT NAM Dc tip- Tir do- Hnh phüc 

S: 3931 ilK V-KP I1i \i, ngv3iIzáng 03 nãm 2022 
\ 'v: Quthi trkt chap hánh Lut .F UUT 

hinh chinh 2015 Va Nghj djnh 
71/2016;ND-CP ngàv 1/7/2016 

Kinh gcri: -Các Cong  ty con, don vj trtrc thuc 1KV; 

-Ngu&i di din cUa 1KV ti các cOng ty con. 

Thrc hin theo yêu cu cUa U ban quãn 1 vn Nhà niric ti Doanh nghip 

v vic quán trit, chap hãnh nghiêm I ut t tiing hành chInh nàm 2015 và Nghj 

djnh so 7li2016/ND-CI ngày li'7/2016 ti Van bàn so 1 165/UBQLV-PCKS ngày 
11/8/2022, TKV d nghj (uiäm d& cãc don vj. Ngiri i din cUa TKV tai các cong 
ty con nghin thu k ni dung cUa van bàn sO I 165/UBQLV-PCKS dtrqc gth kern 
van bàn nay d quán trit vã nghiCm ttic trin khai thkrc hin./. 

;\ui nhn: 
- Nhtrtrn: 
- U ban quän ly vOn Nhã nnc t.i DN (dé b/c); 
- TOD Dng Thanh I{âi (c-copy dé b/c): 
- Các ban TK.V (e-copy); 
- Lu'u:VT: KP(O1). 
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UY BAN QUAN LY VON 
NHA NIXÔC TJJ DOANH NG}1TP 

S& 4d6 /UBQLV-PCKS 
V/v quán trit, chip hãnh nghiêm 

Lut T tting bath chinh nam 2015 vàNgb djnh 
sS 71/2016/ND-CP ngày 01t712016 

CONG IIOA x HO! CRU NGHIA VIT NAM 
1Jc 1p - Tir do - Hnh phiic 

Ha N5i, ngày1 tháng 8 nám 2022 

TEP DOAN CONG NGHIEP 
THAN-KHOANG SAN VIETNAM 

- Hi ding thành viên các Tp doàn, Tng 
Din lirc VN, Hoá chat VN, Cong nghip 
Biu chmnh Viên thông VN, Dâu tu và Kinh doanh vn nhà nuóc, 
Vién thông Mobifone, Thuôc lá VN, Dâu tu phát triên dithng cao 
tOe \TN,  Duing sat YN, Ca phê VN, Lxcing thirc mien Bãc; 

- Nguài di din phn v&i nhà nuóc ti các Tp doãn, Tng cOng ty: 
Xng dâu VN, COng ngliip Cao su VN, Hang không VN, Cãng Hang 
không VN, Luxnig thrc mien Nam, Lam nghip VN, Hang hãi VN. 

Uy ban Quãn l vn nhà rnxâc ti doanh nghip (Oy ban) nhn dizçic Van 
bàn s 3728/VPCP-V.I ngày 16 tháng 6 nam 2022 cüa Van phông ChInh phü v& 
báo cáo sa kt 05 näm thi hânh Nghj djnh S6 71/201 6/ND-CP. Theo do, trên Ca 

sà Báo cáo s6 97/BC-BTP ngày 10/5/2022 eUaB Tu pháp v sa k& 05 nãm trin 
khai thi hành Nghj dlnh  s6 71/20161ND-CP ngày 01/7/2016 cüa Chinh phü quy 
dinh thii hn, trInh tr, thu tic thi hành an hành chinh và xü 1 trách nhim d6i 
vài ngtthi không thi hành ban an, quyt djnh cüa TOa an, ' kin chi dao  ci'ia Phó 
Thi ttntng Thu&ng trirc Phm Blnh Minh, Uy ban d nghj Hi d6ng thành 
viênlNgix&i di din phn v6n nhà ni.râc ti các doanh nghip tip tic quán trit, 
chp hành nghiêm Lust  T6 txng hành chInh näm 2015 và Nghj djnh s6 
71/201 6/ND-CP ngày 01/712016; có bin pháp ch.n chinh, khc phic nhthig t6n 

tai, hri ch d nâng cao hiu qua cOng tác thi hành an hành chinh. 

D nghj Hi d6ng thành viên/Ngithi dti din phn v6n nhà nuóc ti doanh 
nghip nghiêm tiic triên khai thiic hini. 

(Gzi kern theo: () Van ban s5 3728/VFcP-V.I ngày 16/6/2022 cüa Van 
phông ChInhphz; (ii) Báo cáo so 97/Bc-BTP ngây 1 0/5/2022 cia 136 Tztphá11 

Noinl,ân: 
-Nhtrtrén; 
- ChCi tjch Uy ban (dê b/c); 
- cac PCTUB (d ph/h chi dao); 
- Các don vj thuc Uy ban (d tb/h); 
- Lxu: VT, PCKS. 
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VAN PHONG CHINH PHU CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ty do - Hnh phñc 

So: 3728!VPCP-V.I Ha Nç3i, ngàv 16 tháng 6 nám 2022 

V/v báo cáo so kt 05 nãm thi hânh 
Ngh dlnh  so 71/2016/ND-CP 

Kinhgiri: 
- Bô tnr&ng các b, Thu trung ca quan ngang 

coquanthuc ChInhphi; 
- Chü tjch Uy ban ubân dan các tinh, thành phô trrc 

thuic Trung ucrng. 

Xét Bao cáo st 97/BC-BTP ngãy 10 tháng 5 nàm 2022 cUa B Tii pháp ye sa kët 
05 nãm triên khai thi hánh Nghj djnh sO 71/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nAm 2016 
cia Chinh pIit quy djnh th&i hen, trinh tr, thñ tiic thi hânh an hh chinh vâ th 1 trách 
nhiém dôi vói ngii?i khOng thi hành bàn an, quyét djnh ci:ia Tôa an, Phó ThU ttrOng 
Thtthng trrc Pham Binh Minh cO kiên chi do nhu sau: 

1. Ca bàn c1?ing các d xuAt, kin nghj cüa B Tu pháp ti Báo cáo s 97/BC-B IP 
ngày 10 tháng 5 nam 2022 ye sa kêt 05 nãm triên khai thi hàn.h Nghj djnh sO 
71!2016ThD-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 cUa ChInh phfi quy djnh thai han, 
t?mnh tu. thU tuc thi hânh an hânh chinh và xU 1 trách nhim dOi vài ngtthi khOng 
thi hành bàn an, quyCt djnh cUa TOa an. 

2. B tnrâng các b, Thu tru&ng cac co' quan ngang b, cci quan thuc Chinh 
phü và ChU tjch Uy ban nhân dan các cap tiêp tyc quán trit, chap hành nghiêm 
Lut TO tng hành chInh nárn 2015 và Ngh djnh sO 7 1/20161ND-CP ngày 01 tháng 
7 näm 2016; có bin phàp chân chinh, khãc phiic nhikng ton tai, h?n chê dC nâng 
cao hiu qua cOng tác thi hành an hành chinh. 

3. B Tâi nguyen và MOi tnthng, các b, ngãnh hUu quan tong kCt, lam rO 
nhüng nguyen nhàn dOn den khiêu nai,  khiëu kin trong linh vrc dat dai vâi so 
lucing nhiCu vá phirc t?p  nhtr thñ gian qua; kiCn nghj sira dOi, bô sung, hoàn thin 
pháp 1ut và bin pháp giãi quyCt, khäc phiic nhüng tn t?i, hin ch trong cOng tác 
quãn 1 nba nuóc ye dat dai. 

4. B Tupháp: 

a) Trên co s so' kt 05 nãm trin khai thi hânh Nghj dnh vá tip thu kin nghj 
giárn sat cUa Uy ban Tupháp cUa Quôc hi (Nghj quy& sO 388/NQ-UBTP1S ngáy 
22 tháng 02 nãm 2022) ye vic chap hành pháp 1ut tO tiring barth chinh nghiên 
ci.'ru, kiên ngh4 Chinh phU s&a dOi, bô sung rnt sO quy djnh cUa Nghj djiTh sO 
71/201 6/N-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cUa ChInh ph quy djnh thai htn, trInh 
tr, thii tuc thi hành an hành chinh và xr 1 trách nhiêrn dOi vôi nguO'i khOng thi 
hành bàn an, quyCt djnh cUa TOa an. 



b) Trên ca so sc k& 05 nAm trin khai thi hành Nghj. djnh s 71/20 16/ND-CP 
Co van bàn dênghj TOa an nhân dântôi cao nghiên cm, trinh Quôc hi sOa dôi, 
bô sung mt so quy djnh cüa Lut To tvng hành ch{nh  näm 2015. 

Van phông Cbinh phii thông báo d the cci quan có lien quan bitt và thc hin. 

(Sao gii cac b5, cc? quan, UBND các tinh, thành phd Báo cáo sd 97/BG-BTP 
ngày 10 tháng 5 nám 2022 cia B5 Tic pháp) 

Ncri nh2n: 
- Nhu trén; 
- TTg, các PUg (d b/c); 
- Töa an nhân dan tôi cao; 
- Vin kiêtn sat nhfin dan tôi cao; 
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, 

các Vi: PL, NC, QHDP, T 
- Luu: \'T, V.I(3).Ts 

KT. BQ TRIJNG, CHU NHIM 
PHO CHU NHIM 

Cao Huy 



BQ TIY PHAP CQNG BOA XA EQI caU NGHIA VtT NAM 
D4c.Lp.- TLy.do - Hnhpbtc 

So: 97 /BC-BT W thdng 5• iön.2022 

BAO CÁO 

/AN PHONGHEN. 
1/7/2016 cüa Clffnh phü 4y4jrLh. .thihii, trInh tir, t$i .ttic 

CONG VPjiI i hành chinh và th1trách nhirnd&vói ng&i khôn.thi hành 
iy Zo i ' ban an, quyt d!nh  cüaTôa an 

221 C.- T1wchn khoã3Di&u3i LutTrngià: àhith(TEHC)ki.2015., 
Chmh phü d ban hành Ngbj dnh 71/20161ND-CP ngay Oi/712O1 quy drnb 
thth ban, trinh tr, thfi tue thi hânh an hàrih chfnh (THAHC) Va th 1 tách nhiêm 
dôi voi ngthi không thi hành ban an, quyêt dith  cua Tha an (sau day gcn la Nghj 
djnh s 71/2016fND-CP. Nhm dánh giá kt qua :05  thu triên kh4i thi hanh 
Nghj dnh s 71/201.6IND-CP,. B Tix.phápd. ban :hành K ho?ch scikt, dng 
thai ph& hqp vâi Tha an nhân dan thi cao (TANDTC),. Vin kim sat nhãn dan 

ti cao (VKSNDTC), các b, ccr quan ngang b, cct quan thuc Chinh phü va Uy 
ban nhân dan (UBND) các. tftth, thânh pb&txmih*. Truiig uon tA ciic:sa kt 
05 nàm trin khai thiehin Nghj di rib. 

Trên ccr si tông.hcxp kt qua sa. kt :ea TA .tc; VkSNtYfC4 .11 bô, ca 
quan ngang b, ca quan thuc Chinb phñ2  ye. 3 tinh, :thàrih 1ph thuc 
Trung ixcrng, BTir:pháp frãñ .trQng báo cáo Chitth hü k& 

I T1NH HINH TRIEN KUAJ ill BANE NG DINE  SO 
7112016/NB-C? 

1 Cong tac clii do, t chfrc trin khai cüa Chinh plhü vi BjTtr pháp 

Nghi dinh s 71/2016/ND-CP ó hu lirc thi hãnh tx ngày flJfl2O16, 

ci1ng thai dim có hiu1c cüaLut TTH..am 2015, do do, côngtéc chi do, 
to chirc triên khai thi hanh Nghi dinh &rçc thrc hin ding thm vn vlêc t chuc 

triên khai Luât TTHC nàm 201 Ngày 01/3I2O16, Thu titng Chinh phü dâ ky 

Quyêt dlnh s 3251QD-1Tg ban :hth Khocbtri3n khai thi ah Lust TIHt 

nàm 2015; B Thpháp dâ.ban hârth.Khoachfrikkhai thi.hàiihNghj'dlith s 

71/201 6/ND-Cl'3  dn cäc b, ngãnh, dja phuang 'iâ t8 cht'rc ngh. toãn quc 

'Quytdjnh s6 673/Q0.BTPn$y07&2O2I táaGTi 

B Tãi chinh B Tai nguyét vá)Aôi trtrng 13Thôngrn vTruyEn thông BG Vn lióa, Th thao Va Du lich, 

Bç Quoc phóng, Bi Nôtig nghip Va Phát trien nong thôn. BQ Xy drng' B N vi, NgAn hang NM nuác Vit 

:t 015 nm trin khai thi hành. Nghj djnb;s 7:1/2O16fND1' 
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tri&n khai L4t TTRC nàm 2015 (Hi nghj t chirc theo hmnh thc trrc tuyn dn 
63 dim cu cüa cãc tlnh, thành ph trrc thuc Trung trng). 

Ct'ing vol vic to chcrc Hi ngh quán trit, trin khai toàn quc, B Tir 
pháp d chl dao xây dimg tài Jiu tuyên tmyn, ph bin các n'i dung cüa Lut 
TTHC, Nghj dmnh  s 71/2016/ND-C?, nhtr: D curng giài thiu Lu.t 1THC 
nàm 2015; Dc san tuyên truyn pháp iut v chü d TTHC; biên soan tinh 
huong hot dap pháp luat; tieu pham ye phap 1ut TTHC, so chuyen de Tap chi 
A - F * A P A * 'A - t A Dan chu va Phap luat ye phap luat THAHC... Cac tal liçu dixqc dang tat cong 

khai irén Trang thông tin ph6bi&i, giáo diic pháp 1ut ciiaBQ Tix pháp vã Cong 

thông tin din tr cüa T&'ig.cc Thi hành an dan sir (THADS). 

Ngay 15fI1/2QI9, Thti tuông Ch&th phü d ban hành Chi thj s 26/CT-
Trg ye taAg: ctthiig àhp hàtilipháp h4t  'ITHC và THAHC, th hin quan dim, 
quyt tam chinh tij cüa ngtthi :dCrng c1u Chinh phi di vâi cong tác THAHC. 
Ban can sir dâng Bô Ttr pháp có vn bàn  gCri Ban Thtr&ng vi các Tinh iiy, Thành 
y d nghj tang ctring cong tác lanE do, chi 

dao di vài cong tác THAI-IC, den 
nay nhiu cija phtrO;g cn tác THAHC d có chuyn bi&i tIch circ, H thong 
THADS dA kjpth&i ban :hàhh các van bàn trinkhai, thtthng xuyên chi dao cac 
cci quan THADS nghiêm tue thc hincác nhimv&rçc giao. 

2. Cong táe chi 40, trin khai thirc hin & çác b, ngành vã dla 
phtrcrng 

Theo quy djnh cüa Lut TTHC và Nghj djrih s6 71/2016/ND-CP, 
TANDTC, VKSNDTC 'thr hin ph6i hcip vol ChInE phü trong quân l nhâ 

A •'r-'-.r'e. TA - 
v CUi i.ciC i riia'it,. ea uy, .0 quail ngang 09, CO quan IIIUQC Cninn pnu 

Va Uy ban nhân dan các cp çó trách nhini thirchin quãn 1 cOng tác THAHC 
a b, ngành và dja phuung thuc thm quyn quàn 1. Theo chirc näng ducc 

giao, TANDTC d ban hành càc nghj quyát, cOng vAn huoiig dn cong tác giài 
quyt, xét xir các vi àn1àph chmnh, huóng dn vic ra quy&t dinh buc THAHC 

(Nght quylt so' 02/2O16u1TQ-HDTP ngày 3 0/6/2016 cua Hôi dcng thám phan 

TA7bTC hzthng dan t hith-m5t,6 quy-djnh ciq Nghf quylt 103/2015/QI-113, 

Nghj quye4 so' iO4/2015/QHJ3 ngày 25/11/2015 cza Quóc 'h5i v vlc thi hành 

R luát to' tung dan sir và Luát TO' tung hành ch!nh, Ng/n quye't so' 02/201 7/NQ-

HDTP ngày 13/01/2017 cza Hi dOng Thá'm phán TANDTC ban hânh mt s 

bju mäu trong liXic; Ong van so' 212TANDTG-PC ngày 13/09/2019 cza 

TI4RDTC v viçc thông báo két qua giái dáp trc t'uyEn m5t sO' vtráng rnc trong 

xót xz'); t chirc các Hi ngh.j v Lut TTHC, giãi dáp trjrc tuyn, trong do cO 

nhQng ni dung lien -quan dn vic htrâng din, chi dao vic THAHC4; Chánh An 

Hi nghj tr,rc tuy& tp huAn chuyên d Lut TTHC vào ngy 25/3/2019;  tp huAn chuyu 4 "K nAng giái 

øuv& vu n hAnh ihfhh trrrnu li'nh nrr r,tio h' 44AP' i,n 1lQp4lO. . ai . 
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TANDTC d ban hãnb Chi thj s 03/2018/CT-CA ngày..O.5l12/28 v vic nãng 
cao chi Krçxng, hiu qua cong Mc  giài quyEt xét xr các vii n hanh chthh. 
VKSNDTC dã chi d.o Ngành kim sát.nghiêth tue tán:tñt, ng.hiên cüu, trin 
.khai thi hàrth Li4t 1THC, Nghj. djnh sO 712016/ND-CP và các v.n:;bãn pháp 
1ut lien quan .nhm nkg 'c•ao nhtn thCrc cho cong chCrc hong Ngành v chrc 
nangki&n sat THAC; Vintnthng VKSNI.TC dâb.anbh C1iithj 07/CT- 

VKSTC ngay 23/11/2017 v nng cao 1 qua cOng tác 1d&i st THADS, 
TRAHC. Trong qua trinh tiep cong dan .xu ly dan hu lien quart deii cong tac 
kiêm sat THAHC, Viên kiêm sat nhân dan các c.p da 1ng ghp hithng dk, 
tuyên truyên, ph bi&i pháp luât v THAHC dO ghip ngu&i phái THAHC, ngi.rbi 
&rçlc THAHC rthn thirc r3 4uynvaghT ::.dethirchin  theo 4uy.djrih. 

O dia phuong, trên ocr s& trin khai cua Chinh phu, Thu tuon Chinh phil 
Va cUa B Tir pháp, 63163 thth, thãnh ph& thuc. Thing umg á :bi hnh k. 
ho?ch, van bàn trin khth Li4t 1THCrn 2i5, Nhj Ii1I ij:/2O1.6/N-CP. 
Hâu hOt cac dia phuang dl tO chrc Hi ngh quan trit, trn khai iihrri n5ng cao 
nhn thrc, xá djnh to trách nhim ci'ia 'ngithi &ng d.0 UBND ;các cp v 
THAHC5, trOng do có 15 Thành üy,Tiflh ily vàChU tch UBND tinh, hànhpho 
1rrc thuc Trung trcrng dl ban hàrth Chi thj v vic tang cu&ng:. cOng tác 

• 6 -m -X .. ....-?. 

THAHC ; thircrng xuyen -cc van ban don doe, cm d.o cong tao fl: .rc trçn dja 
bàn. Cong tác tuyOn truyn, ph bin phâp I1ut v THAHC cing .duqc cáo dja 
phuang thU trQng thirc hin trOn các phuong tifl thông tin di chthig d. dOng 
dào can b, cong chCth và:nguôi dân-trOn dja bàn nrn ''àhi&u duçc cc quy dinh 
cUapháph4tvTThC và THAHC. 

Co th thy, cOng Mc quán frit, trin khai, clii dao thirn hin Li4t TTHC 
và NgF4 djnh s 7.1/20167ND-CP dã dixçrc.thc hin nhiOin tc;. bai. bàn, d&ig 
bO tu Trung trang dn da phictng, qua do tao sir chuy&i biên tich crc trong 
nhn thüc cüa ngithi dfrng dku các ccr quart iiàñh chinh nhà :nuó; dc bit-  là 
ngtrai dUng du UBND cáo cp - chuthê phai THAHC chil yu frOn thrc tê ye 
trach nhiçm thi hanh cac ban an, quyet -dinh cua Toa an ve-v an hanh chinh - 
dày là yu th. quari trç)ng quyt djnh dn hiu qua cOng tUe THAHC.. 

II. KET QUA Till HANJI CAC Qti jNfl CU.A Nrnj DJNH sO 
71/2016/ND-CF 

Ng djnh s 71/20161ND-CP dtrcic ban hành vâi 05 chi.rang, 37 diu, trOng 
do ngoài phn quy dnh -chung, Ngh djnh dl quy djnh v: (i) th?ri h?n, trlrih tV, 
thU tic THAHC; (ii) tthth tr, thU tiic theo-dOi THAHC cUa cc quan THADS; (iii) 
quy djnh v xCr 1 trách nhim di vcfti ngui không ch.p iimnli n hành thinh và 

S Qua tang hçrp, Co 60/63 t!nh, thânh ph trrc thuc Thing tIÔT1 thr hn. 
6 Tinh Blnh Dtrang, Cao Bang, [)*ngTháp, Dông Nal, 1-là Tfnh, KiénGian&Ninh T1u4n,Ngh An, 
T ,..., Q I ( c, T tSr Trna Tr Vjnk PhiTho.Ouân 4ã1. 
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(iv) nhim. viii, quyn h?n  ccia các ccr quan, tt chi:rc trong câng tãc THAHC, bao 
gm các quy dnh v trách nhim v quàn 1 nhà nu&c. Theo báo cáo cüa các bô, 
ngàrih, dja phi.rang, sau 05 narri trin khai thi hârih, cüng vOi Lu.t 1THC nãm 
2015, Nghj dinh s 71/2016/ND-CF dã to hãnh lang pháp 1 quan tr9ng, dira 
cong tác THAHC ngây càng di vào n np tr hot dng quan 1 nhà nucc cho dn 
viéc to chirc thi hành các bàn an hành chinh cia có hiu lyc ci:ia Tôa an, qua do baa 
dam quy&i. và lçii ich hcrp pháp cC2a t chtrc, Ca nhàn, nâng cao chit hrcrng thçrc thi 
cong vx cüa:b may hành chinh nhã ntrâc. 

A . • , A •A 1 Ket qua thyc hiçn cac quy cljnh ye nhiçm vi, quyen hin cua cac co 
P. A t % P ' t quan, tochwc trongcongtac thi hanh anhanh chinh 

Diu 32 Nghj djnh s 71/2016/ND-CF quy djnh B Tu pháp chju trách 
nhirntnràc Chinhphfi thrc hin quàn.1'.nhã niiOc v THAHC theo quy djnh ti 
khoãn 2 Diu 313 .Lut VIHC nãm 2015, ding thai phM hp vói TANDTC, 
\TKSNDTC .trorig cOng tác quàn 1 nhà nu&c v THAHC v&i các nhim vi: (1) 
ban hành van ban. hoc trinh ccr quan có th.m quyn ban hành van ban quy phm 
pháp 1ut v TI-IAHC; (2) theo dôi, kirn tra, giâi quyt khiu n.i, to cáo ye quàn 
l THAHC; (3) xây drng baa cAo, thng ké, so kt, tng t v cong tác 
THAHC theo dlrLh  k' 06 tháng vâ hang nàrn. Kt qua os näm triên khai thirc 

• a P hiçn cac quy djnh nay, ci the nhi.r sau: 

a) Ye ban hành van ban pa trmnh ccr quan có thd'in quyen ban /iânh van 

ban quypham:phap 1uq7 ye' thi hânh an hành chin/i 

D Cong tác quàn ly nhà nuc và THAHC dugc di vâo n np, tren Co sà 

Lt TIfl 201.5, Ngh i± s 7.1/2016/ND-C? VA xu ph1i yu u 

cda thrc tin B Ttr ph4p dA: 

(1) Ban hârih Thông tu huàng dn ch d báo cáo thng ké THADS, thea 

döi THAHC7  áp, .ding trong H thtng THADS; phi hyp v&i VKSNDTC, 

TANDIC b.arj..hãhh Thông tu lien tch v huâng dn phM hcxp trong thng ké 

THADS, theo döi THAHC lien ngânh8, dng thii Co van bàn hudrng dn thng 
nbAt ye ch d báo cáo, thông kê cong tác THAHC gth các b, ngành, dja 

phuung d thrc hin9; 

(2) Chi do Ttng ciic THADS ban hânh Quy trinh theo dãi THAI-IC trong 

h thong THADS'°; Quy ch cong khai thông tin ngui phãi thi hânh an không 

1% • • 11 *A a . 

chap hanh an hanh chinh. bao dam trien khai thirc hin cac quy dnh cua Nghi 

Thông ttr s$ 06/20 19iTT-BTP ngáy 2 I/I 112019 ca B Tu pháp quy djnFr ch báo cáo, th6ng k thi hách an 

dan sv vt theo d)i THAI-iC. 

Thông tu 1in tjch s6 I2J2O2IITTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 cCia B T.r pháp, 

VKSNDTC,TANDTC, 

Cong van s8 3110/BTP-TCTI-LA.DS ngày 29/8/2017 cCa 13i Ttrpháp;  Cong  vn s6 240!BTP-TCTHADS ngay 

15/7/2021 cCia B Tu- pháp. 

Ran hjnh km then I A1t..TCTW r I <1i(hn IQ rk -r IA 
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dinh s 71/2016/ND-CP v trách rihim theo d6i THAJiC :cü :các ci quan 
THADS; 

(3) Phi .hqp vài VKSNDTC th6ng ihAt p 4ing itt s jdjih cüa 
Luât ITHC nàm 2015 và Nghj dpih s6 71/2016/ND-C? lien qun d phm vi 
ban an h?rnh  chinh th* 'tzách nJnm theo di THAHC ca Cu qzau i S d 
thng nh.t chi do thirc hin trong h.th8ng THS'2,; 

(4) Co van bàn d nghj .cc b, .a quan ngang .b, ca qian thtie Chinh. 

phU và UBND các tinh, thành ph6pvc thuc Trurtg uang p1 co .diu m& 

thani inuu gil'lp thixc hin nhim vii, quyk h?n  v côngtác THAHC tpiy djnhti 
Diu 33, 34 Nghj djnh s 71/20i6/N-CP. 

Nhu vay, trên ccr sc cac quy drnh cua Lut TTHC nm ZO 15, Nghi. dinh s 
71/2O161ND-CP, the ch v ông tác THAHC dà ttig bxóc ducrc hoàn thiên 
theo yêu u cüa thc tin., dua cong :tác ur 1. ntthc Iã TUAI1C ngây 
cang di. vao ne nep. - 

b,) Cong tác kilin trcz, githi quyê't khiê'u  nti, :ë cáo v qrthn lj th1 hânh an 

hành chin/i 

B Trrpháp dà. pMi. ii:çi'p  .vôi TANDTC, VKSNDTC, 1B Tài iiguyên và 
Môt trtthng, B Ni vi,Thanh tra Chanh phu, Van ph9 Chin1 phithành lap 
và to chrc các Doàn kiêm Ira lien ngàthTrung uang kFer r1' 1â1  
phap luât TTHC va THAHC cua UBND, Chu tich UBND cac .p'  téi 06 tinh, 
thanh phô truc thu& Trting uang, gOm Ha Ni, Thanh ph6 Ho Chi Mix)h, Ba Ria. 
- VUng Tàu, KiOn Gia, Ca Mau, D.k Uk. Thông qua hot dng kini tra d 
grup cho ngun dfrng dau UBNI) nhàn thrc dtng v vai tro, trach nhim Cta 
UBND, Chu tich  UBND trong cong tác Th%liC, htrãng din, tháo gä kip  tl*i 
nhttng khó khan, 'vuang mac vâ có nhCtng giài phap 1un nghj d k1ãc phiic 
rthQng ton tat, han. ch trong cOng tác THAHC - cá 4a phuong duqb kiM -tin 
not riêng va trên pham vi cã ni.r&c not churig I1oat dng kiêm Ira cthig giip cho 
TANDTC nArn bat dtrcic thc tin cOng tác xét xCr an hành ch1tth & dta phticmg 
nhin ttr goc do tIn hãnh bàn an, tü do tOng hcrp, hu&ig dn nghip +tt ét xu an 

hnh chinh trong toàn nganh Tôa .n bao dam tinh kha..thi hong THAHC DOi vth 
nganh kiêrn sat, trong 05 nm tin hanh Ngh4 dph s 71120 161ND-CP d luêm sat 
va ban hanh 61 kiên nghi yêu câu cac caquan, ngi.thi có thm quyn-kb phiic vi 
pham trong cong tác THAHC 3  Uy ban Tu pháp cüa Quc bi thee cbirc n5ng 
duqc giao cting d thirc hin. giám sat chuyên d v cong táô chap hành php 1ut 
TTHC và THAHC t?i Chinh phü, TANDTC, VKSNDTC, B Ti.r pháp và 10 
tinh, thành phO tnlc thuc Trung uang14. 

COng vn s6 l6TFcTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 vàCOng vn s6 68iTCTHADS-NV3ngy 0413i2021 ciia 
T8ng ccTHADS 
L Báo co.sé IO5fBC-VKSTC ngy23/8/2O2t cUa Vinkimsát nhAn. ;t6( cao. 
14 Báo cáo 15161BC-UBTP14 ag-ày 26/9/2018 c).a IJBTP cüa Quc hOl v Kt quA iAm sAt °Vc chAp hAnh 
pháp I4t v TTHC trong giài quyétcQ.v1 án-hành chlnh, thi.hnh:cácbAn án quy& 1iih hánh chinh d61 vOi 

A,,I, 4n1 v bAnbrhtnh.rj (Thii tirh'URNfl tJnND". 
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O the dja phsang, ChU tjch UBND nhiu tinh, thành ph6 v&i vai trà là 
ngithi dtng du ca quan cp trén cüa ngu'à'iphâi thi hânh an và là ngtthi phái thi 
hành ãi d chi dao  các ci quan chuyên mon .thirc .hin vic ki&n tra cong tác 
THAHC trén dja bàn, .chü yu là kim tra vic thi hành trong tirng bàn an hành 
- ,. --A . A A chrnh c%ithe.. Kjp th&i xtr ly-cac dan thu khieu ni, to cao cña to chi.rc, ca nhan, 

cong dãnv cOng tác THAHC .trên dja bàn; ph& bgp cht ch.ë v&i B Ttr pháp 
trong vi,e thOng tin kt qua xCr l' dan thu d :giài quyt dutt dim vu viêc theo 
quy djrth cpháp Iut.. Thee baa cáo cüa các b, ngành, dja phucrng và qua thea 
di, tng.hqp.cüa B Tu pháp, trong 05 näm thi hành Nghj djnh, các ca quan Co 
thm quyàn da tip nh3n  và th I 75 dan thu khiu ni, t cáo v THAHC . 

Ôcbáitheg 
A........ .. 1•* 4 MQt trong nht.rng diem. mm cua Luat 1THC nam 2015, Ngh ctnh so 

7l/2OI6ND-CP so vài Lut TTHC -nãm. 2010 do là dã quy djrih C!I  th trách 
ph1êin .cüa các bt, ca quan ngang bç, ca quan thuc Chinh phil và UBND các cp 
tron,g quân 1 cOng tá THAHC a .b, ngành, dja phu'ang16. Dày là tin d& quan 
trQng.tra cOngtác -4uãn 1THAHC t&Trung u.rong dn dja phtrcing t&ng buâc di 
vao n np. VOi. val trô là ca quan ch.ju trách nhim tizâc ChInh phâ thing nht 
quân l' xihâ nrnrc v& .TI-lAHCtrnphm vi Ca flU6C, B Tu pháp cia cO nhiu giâi 
pháp lmh hoat d b& dusàng nghiêp vu ye quan l ThTAHC den cac b, ngánh, dua 
phirang nhtr: To chuc H91 ngh trirc tuyen ye cong tac THAHC voi UBND cac 
tinh, thanhph trrc thuôc Trung uang'7, bao cao cac chuyên d ye cong tac 
THAEC ti -1191 ngh. toàn quo.c en khaa cong tac tu phap hang nam do Bc Tu 
phàp t chüc vài thanh phn tham dir Hi ngh Ia cac b, ngành vâ TJBND cac 
trnh, thaith phô tnrc thuôc Ti-ung uang 6, Mng ghép huthig dn nghiép vu quan ly 
THAHC ttong :các d9t kim tm, im viêc ca Bô Tupháp vâi UBND tinh, thânh 
ph6 true thuic Trung uang Tai nhung six kiên nay, cac nOi dung ye nghiêp vu va 

hrui ' trong quàn l TUAHC ducic B Tir phap triên khai, quan tnêt, dOng thai 
gial dáp tri1rc tip hoc bang van bàn dOi vãi nhUng v.n dé con vithng mac ye 

nghip vi.quán 1' TBAEC thea. dnghj cüa các b, ngành, dja phuang. 

D6i -vài h tháng THAIS, Tu pháp cia chl dao xây dirng và phê duyt 

ni dung b& duOng v nghiep vu theo döi THAHC trong chuang trinh dào tao, 

boi throng bat buc cac ngch cong chuc THADS; chi do Tong ciic THADS 

05dcm tt1nhLong An, 01 don tal Bão hlém xi hOT Vi Nani ; .05 dan ti tinh Lao Cal s B Tu phâp (T&ig  

cyc T1iADS) dA •tip nl4n và xCr I theo quy djnh 64 dan thtr v TIIAHC. 

' Diu 33, 34 Ngh dinh si 71/2016/ND-CP quy djnh nhtçm vii, quyn hin cua Bç Ca quan ngang  b9, ca quan 

thuOc Ch[nh phtl vã IJBND cc dp tong THAUC 

"Ngày28/5/2O!9j:BTtr pháp d ph8i}içpv&icac.ca.quan Tung tralig  t chic HOi nghj trrc.tuyn vol IIBND 

• các t[iTh;  thanh ph6trc thuc Tnmg iicmg  v cong  tác chphành pháp Iut Tn-IC và thUhátihánhành chinii;  

'ral 1-101 nghj trin khai cong tác Tu pháp nrn 2020, BO Tir pháp trin khai Chuy&i d: "Cong  rOc phJi hrrp 

1a He (hong  thi harzh On dan s;r vat cac ca quan tLr phap (rang  tharn Irnru gntp Uy ban n/ian dan (rang  vic 

c/idz, han/i hdci Juãr iT/-IC và i/it han/i On Mn/i chin/i": Tai Hôi rwhi rr.4n-khni d'no tim nr nhimn tnimr, ariA,- nrn 
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h.ng nãm t chCrc tp hân, bôi throng nghip vi theo döi THEC den Lãnh. 
dao và Chap hanh viên cac ca quan THADS'9  Trn ci s& ni dting bi dizng, 
tp huân ci'ia B Tix pháp va Tong ciiô TH'WS, o•• qiian: T tiept iên 
khai bôi throng nghiêp vu THAHC dn các Sq, ban, ngarth,,UBND cp huyn và 
các Ca quzi THADS trên dja bàn tinh, thành ph&tc.thuic Ttui uthig20; lang 
ghép, quán trit các Van bàn lien 4uah dk cong tác IIC tT$ hi tihj 
giao bans  hi nghi tong kêt, trin khai cOng tác 1BADS, Co st t1am4r cüa dai 
din cáoccrquanKirnsát, Tàa án SâTirpháp21... 

Cüng vi hot dung chi do, 16g dn chung v nghip vi quàn 1 cong 
tác THAHC, cong tác IutOng din nghip vi t1AC d6i v&i tfrrg, v Vic cii th 
cüng da dtrcrc B Tir pháp, VKSNDTC, TAINDTC chñ dOng triên khaikip then, 
hi qua Bi v&i các vu vic phtc tap, con có quan dim khác nhau, dác nganh 
dã thu dông ph& bp lih nganh d thang .nht 4uan dim hu&n dn thic 
hiên22  TOng cuc UIADS cong dä ph& hap vri UBND các tinE, thành .p}ié iiljc 
thuôc Trung i.rclng trurc tip Ta soat d huang d.n chi dao nghiép va 11jAHC d& 
vOi nhcrng vi vic c the. 

4 Cong tdc xây dttng1 kin toàn to cht'c 

Ngày 301.10/2014, tuông ChinE. phñ d ban hanE QuyEt dnh sa 
6i/14fQD-Ug quy djrthchi imv; quynh.n Vàth cu t chtrc 
cüa Tang ciic THADS •trirc Thuc B Tu pbáp, trong do cob'c.nang IhanI trnru, 

gh'ip B trtr&ng B Ttr pháp quàn l nhà nuâc v ThIA. C trong pljm vi cã 
nirâc23, dang th&i, Quyt nh thãnh 1p V Quân 1)5 thi :hành an hâith hinE (g9i 
tat Ia Vu Nghiép vu 3) dê giüp Tong Cc tru&ng TOng cue THADS tilam  nuru 
quan 1 nhà nuac va THAHC. V~iNgh1pvj 3 ducic c c&i gam tir6Tig, cac 
Phó Vi truong Thrn tra vi&i bào dm v s .1ung 'v cht, tuq dáp üng 
yêu cu thani thu quãn .1 nba nthic ye fl:}C, 

U các dja phlzcing, d thi1rc Ein rhith viii, quyn h?n  tton. c8ng tác 
THA}IC .trén. c.tja bàn, trên casn Dien 34Nhj. djnE s6 71/2O16/ND.:WUBND 
các tinh, thanh ph trrc thuc Trung ucmg dà phãn cOng Sa Tir háp, Ciic 
THADS lam d.0 mi git'ip UBND quãn 1 tOng tác THAHC ti..dja pinrcmg. H 
thong THADS.dugc giao basung 76i.ch congchec.d.thrc hirithim vi 
quàn 1 nhã nuàc v THAHC24; Tang ciic THADS cling d co COng vän chi 

"Troug OS ,nrn, T6ng cc THADS da r ch(zc.04 .Hi.ngh.toan quhLrong:.d nghip v vãcAng tc th6ng 
kà, báo co ye cong ta THAHC cho khoAng 4000 It c6ngch(xc, Ch, hành vin, Them t.ra 11các ctr quan 
THADStràn phrn vi toàn quc. 
.2* Cc THADS tlnh.San La t chc Hi nghj bi hxng nghip vv THAF{CdCn.thành vin Ban chi dotIil hành 
an các huyn, thành ph6:ên dla  bàn ttrth. 

Bàn cáo,s8 101/BC-VKSTC ngày10/7/2018c0a VKSNDTC. 
V, vic TI-IAfIC cO ni dung Tôa,án bác.yu cAu kho kin. 

' I(hoan lDièu I Quyétdjnh sO 6It2O14/Q-TTg. 
14 

 Quyt djrths6 2025/QD-BNV ngy 30/12/2011 cOa R, tris&ng BG N.i vi v vic giao b sung bin the cOng 
h(rc nàni 2011-2012 tron các.eci auart, th chtrc.hành chJnhcOaB Tuphp. 
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do Cc tnr&ng Ciic THADS' các tinh, thânh ph trijc thuc Trung ucmg phân 
cong Lãnh duo, phông chuyên mOn và cong chcrc chju trách nhiêm thc hin 
nhiêm vii don dSc, thco di THAHC. 

Vic kin toàn t chrc b may, cOng chirc lam nhim vi tham nnru, giüp 
viêc cho các co quan quan 1' cong tác THAHC tü Trung uang 

den dja phLrang 
P P F. F. P ye ca ban dap i.mg yeu cau trong tinh hinh mal, gop phan dua cong tac THAHC 

. 

ngay cang di vao ne nep. 

a) Cong tcic thong Ice, báo cáo ve THA.HC 

Lut TTHC nãm 2015 và Ngh dnh s 71/2016/ND-CP dã quy djnh rô 

trách nhirn, cña cAc b, ca quan ngang bi, ci quan thuc Chinh phü và UBND 
các cp trong vic .báo cáo, th&ig kê cong tác THAHC thuic phm vi quãn 1 - 
day ding thai .1àdim mói. cüa pháp 1ut THAHC hin hành so väi Lut 1TFHC 
nãm 2010 Va Pháp 1nh thi tic gi ài quy& các vi an hãnh chinh nãm 1996. B 
Ttr pháp chju trách nhim tang h?p, báO cáo Chin.h phfi v cong tác THAHC 
trén phm vi câ fflràc. Thirc hin trách nhim duc giao, B Ti.r pháp dã ban 

hành Thông ti.r hi.róng dn ch d báo cáo thng kê THADS, theo dôi THAHC2 , 
Mng thai c van bàn hithng dn tMng  nht v ch d báo cáo, thng kê cOng 
tc THAW2 gi các b., ngành da phirang d thirc hin27. 

Sau05nàm trin khai 
Lust THC nãm 2015, Ngh dinh s 71/2016/ND-

CP, cong tác thng ké, báo cáo v THAHC cüa B Tu pháp báo cáo Chinh phü 
và Chinh phil báo cáo Quc hi co bàn dã di van n nap, kjp thi phán ánh 
khách civan thuc trcana eOn otr TI-IA 1T

v c iii'c. f)ây cin l 

s d Chinh phü, ThU ttthng Chthh phô Co iihthig giái pháp phU hcp nâng cao 

.9 P P P - - P. 
hiçu qua quan ly hanh -chinh nba nrcic ye nganh, linh virc noi chung, hieu qua 

quán 1)' nhá nirOc ye cOng tác THAHC riói riêng. 

2. Kt qua thi bãnh an àuh chin'h 

Theo 'báo cáO. ci'ia tác b, ca' quan ngang b, c quan thuc Chinh phU và 

a ' .A.
F 

UBND cac tinh, thanh pho trrc thuoc Trung uung, tong so ban an, quyet d!nh 

cUa Tôa an ma ccr quari nhà nuâc, ngsâi có thm quyn trong cci quan nhà niróc 

là ben phãi thi 
hành an trong 05 näm là 2.020 bàn an, quyt djnh (nãni 2017 là 

361; nAni2018 là 363; in 2019 là 637; nãm 2020 là 830; näm 2021 là 944). 

Xt .qith. thi hành t&ng n ci fihtr sau28: 

Cong  vn sô.2702/TCTHADS-NV2 ngay 29/O212D4 v cong  t.ác thi barth an hánh chinh. 

Thông  i's s8 06,2OJ9frT-BTP ngay 21f1 t2O19 cüa B TLrpháp quy djnh ch báo cao, thong  ké thi hânh an 
dáo r vã theo diTHAHC. 

27 Cong  vAn s 31 O/BTP-TCTHADS ngãy 2918/2017 ctia B Tu pháp;  COng  vAn O 2340/BTP-TCTHADS 

]5171202J cUaBc)TLrphap. 
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icca 

9cc 

scz 

7cc 

sco 

4c0 

3cc 

200 

ico 

944 vic 

 

Nin 2017 iam 2d1 2Q19 NArn.00 Mm2O 

XEI quâ iii! Ijành xong: 

-Nám 2017: 276 ben an; 

-.Nö.m 2018:139 ban dn; 

- Nâm 2019:298 bàn di:; 

-Nöm2020.'363 bàn an; 

-Nm2O2L 455 ban tin 

mS yc chuyên .sah 
nãriLsau (phntrên) 

.S6vcth! hánh 
xorig (phn thr&i) 

4 

Quabi&x:d trnchó thy s bàn an,quyt1.4jIi.cüa Tàaánvêvi an hânh 
ch.inh ma cu quan nEà nucic, nguai co thâm qun trong cci quan nhà nithc là 
ben phai tin hành an ngày cang tang qua các nm, can nhtlà nin 2021 voi tong 
so phai thi hanh Ia 944 ban an, tang gap 2,6 Ian so vcra nam 2017. Ket qua tin 
hành xong trên tng s bàn an, quyt djith pbãi thi .hành v cci bàn cô chik 
hixâng gia tän qua các n.m. Ci th nm thi hàrth .xong 298 bàn an (tárg 
159 bàn an so vói m 2018)nàm 2020 thi:hâflh xong 363 bàn an(tg 65 bàn 

an so vol näm 2019); iii 2021 thi hành xcng 455 bàn án(tAng 92 bãtán so vol 

A .1 .' . nam 2020). Trong boi.canh khieu .kiçn barth chinh ngay canggia tang,so ban an 
hành chInh phãi thi hành nàm sau luôn cao hon nm tnrOc dio thky kt qua 
THAHC trong b :máy ha chnh tiM nithc trng bithc dã c6. sr chtn bin, 
qua do b v tht homquyn và lçi icii .hçp phápcüath cithc, cá nh5n, cOng dan. 

3. 1& qua liii hành các quydnh 3 frácli nhirn theO dôi thi hành an 

hành chinh cila the cc? quan thi hIñb Indflnsr 

Sau 05 näm trin khai Lut TTHC nni 2.015 và Ng14 djith so 

71/20161ND-CP, can ca quan THADS d. thirc: hin ca bàn &'lng, d.y dii va di 

vào né np ohirc nng tbeod6i THAHC, trong dO, TAND các cpdâ cbuyên giao 

cho các ca quan THAL$ 10.445 bàn ánbành chmnh (8.734 bàn an kiiOng thuc 

pham vi theo dôi Va 1711 ban an thio pham vi theo dôi cüa các ccc quan 

THADS). DOi vol 1.711 bàn an th*pham vi theo , .các ca quan THADS da 

ra 1.486 van bàn thông báo tr nguyen thi hành an; dng tâi cOng khai 733 quyêt 

dinli buc thi hành an; t chrc lam vic vOl nguôi phi thi hành an trong 1.112 vi 

viec; có.kin nghj ngt.thicó thm q'uyn xfr 1' trácb nhim d& vOl 269 vi vicdo 
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vi ph?.m nghia vi thi hành an. K& qua thuc phm vi theo döi, các ca quan hành 
chIrth c  thi hânh xong L502 bàn an; dang tip tpc theo dôi thi hành 209 bàn an 

• h (chi tiet tal Phu 1pc so 2 kern theo). 

C mt sc da phircrng, d thirchin hiu qua chirc nãng theo dôi THAHC, ca 
quan THADS dA thành 1p Doàn dê kiêm tra, lam vic trirc tiêp vói tJBND, Chü 
tjch UBND các cap là ngu&i phãi thi.hành an dê rà soat, xác djnh rö nguyen nhân 
chrn thi hành trong trng bàn an, th do d xuát giãi pháp hoc kiên nghj ngxi cO 
thâm quyn xem xét, xir 1 trách nhim dôi vói nguèi phâi thi hànfa an chm ho.c 
không THAHC. V&i each lam nay, hot dng theo döi THAHC ciia cci quan 
THADS di.rçic di vào bàn cht cia vp vic, gop phn nâng cao kt qua THAHC a 
da phucing. 

Trên cci s& kt qua theo däi THAHC, cOng tác baa cáo, thông kê ye 

THAHC a da phwmg duçic các cci quan THADS t1c hinnghiérn thc, bài ban, 

dáp rng yéu cAu cong tác thng ké, báo cáo v THAHC hang nãm cüa B Ti 
pháp và ct'ia Chinh phü, 

4. Kt qua thi hành các quy djnh v xfr l trácb nhim di vOl ngirbi phái 
thi hành n không chap hãnh ban n, quytdjnh cüa Tôa an 

Lut TTHC nãm 2015 quy djnh cci quan, t chirc, cá nhãn phai thi hành an cã 
không chp hành bàn an, quyt djnh cCia Tàa an, quyêt djnh buc thi hành an cãa 

Tôa an thl ti1y thng tnr&ng hçp ma bi xr l' k' !ut, xfr phat vi pharn hành chinh hoc 
bj truy ci:ru trách nhim hinh sçr theo quy dinh. Trên cci th do, Nghj dnh sO 
71/2016/ND-CP tai Chucrng III dà qi.iy dnh ci the cAc hInh thirc xr 1? k 1ut dOi 
v6i can b, cong chiirc, vién chrc trong THAHC, dOng thOi quy djnh các bin php 
xCr l khác, gm cong khai thông tin v vic khOng chip hành an: xem xét dánh giá, 
phàn loai can b, Cong chrc, viên chirc vi phm phAp lut ye TFJAHC. 

Sau 05 näm trin khai thi.rc hin các quy dinh  néu trén cüa Nghj dnh so 
71/2016/ND-CP, bin pháp cOng khai thông tin ye vic khOng chfip hành an hành 
chinh di  di.rçrc các cci quan có thâm quyên triên khai thirc hin dày dCi. Cp the: Da có 
773 quyt djnh buc THAHC cüa Tha n dugc cci quan THADS thc hin däng 
tâi cOng khi trén CngtTrang thông tin din tir cüa Cpc THADS tinh, thành phO 
true thuc Trung ucing nai ngLthi phâi thi hành an cO trçi sà Va tIch hçp cOng 
khai trCn Cong thông tin din tCr ciia Tng cic TI-lADS và Cng thông tin din 
tü cüa Chinh phii. Ni dung däng tâi cOngkhai bâo dam thea di:ing quy dlnh ti 
khoán 2 E)iéu 30 Ngh dnh sO 71/2016/ND-cP. Các cci quan THADS cIA CO van 

bàn kin nghj ngs?ri CO th6 quyn xern xt, xi.r l trách nhim di vâi 269 vu 
'vic vi phni nghia vp thi hãnh an thea quy dnh. Tuy nhiên, dn nay vn chira 
Co tnr&ng hcp nào nguOl phâi thi hânh an bi xCrly trách nhirn do vi phm nghia 
vu thi hành an. 

* Dánh giá chung: Sau 05 nàni trin khai thirc hin Ngh djnh so 
71/2016/ND-CP cho thây các quy djnh ci'Ia Ngh djnli se 71/2016/ND-CP ye 

1_i_ A . 
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dii, b sung, tao  hành lang pháp 1 quan tr9ng dua áç t cong t&UAC 
ttmg bthc di vào n nap, tr cong tác quân 1 nhà ñuc dn sir c\n bi4n 
trong két qua THMIC ci th qua các nm, qua d6 gop phn bâo ãth 4uy& 
va lcii ich hp phap cua to chuc, ca nhan, cong dan, bao darn tni giefti 
minh cüa pháp .lu.t va txig cu&ng:  k 1at, .k' rang Ong bffiá 
hành chInh nhà ni.rót 

Ill. TON TI, HAN CH*  KIlO TCIIAI', vUONG MAC vA 

NGUYEN NRAN TRONG TILL EANH NGIIT DJNH SO 71/2 161 OCP 

1. Tn ti, hn ch 

Ben canh nhüng :kt qua dat  dtrçrc nhud iiên: trên, qua *lithltii&i khai 
thtrc hin Ngh dinh S6 71/2016/ND-CP cho th4 vn con nhthg tà tai, han 
ch& cu th 1iL~ san: 

- Mt s6 quy dinh  troug Ngh djnh s6 71/20 161ND-cP khi apng trong 
thrc tien dphat smh nhgviiang mae, bat p;candrqc :tlep 1nIile, cnn 
dehoanthiçn 

- Quy dinih v. th1 ban, Uinh. tsr, thii ty.c thi .hãnh an hành chinh da. &rqc 
quy djhcith ti Nghj djfih s& 71/20161ND-CP, stthg vib chp hànhcác quy 
dinh nay tna ngithi phâi thi hành vn ch'ixa dtrctc iighiOrn Cti t1ô trong 05 nm 
thi.rc htên Luât TTHC Va Nghj dmh S6 7112016/ND-CP, Co d6n 733 h5i ic3  (chim 
t1 36% trén tong s6phãi thi barth) 'fOa an dâ xét xfr sothin'ivic phâi ra quyêt 
thnh buc THAHC dOi vài ca quan nba nuàc, ngu&J Co thãm quyéi trong Cu quan 
nhR  ni.ro'c do vi pham r!ghTs nuynthianh án,k4t qua THAHC àng.nAm 
dat t' 1 thp (04 nm gn nht 2018, 2019, 2020, 20211. k6t qu thi.ãnh xong. 
chi dat  dnOi 50%); 6 bàn an :har-ih ch1h chu .thLhth xông 4tyn iiäm san 
tãngcao. 

- Nghj djnh s& 7112016/ND-CP d4uy.di1hci ich t xzU.K1ut •d6i 
vcti .ngrài phài. liii Ih1h không chphnh é.i 11*ith thinh, tuy nn sati 05 
rim thi hãnh, vhhra c6 :trlr&lg hcrp cn b, cong ch't'rc,. nglthi :4ug du ca 
uanhà ntrâc là b&n. phãl tlii hành an bj cr l tráeb nhirn do vi pham nh?a. 

thi h?rnh  an, mc dñ cOn ithiu ban an hh chmnhchua di.rçic tin hành dc biGt 6 
nhting bàn an hành chkiht6n d9ngkéo dãi frongh •Eináô to quan THAt S 
cüng dã có có 269 van bàn ki&i ngh ngi.räi :C6 thth quyn :x(r l)' :tthch nhiin 
ngir&i phái THAHC chm, không chap hãnh an.hth cithil. 

Các quy djnh oüa:Ngiij dni ;s6flJ2O16/N vk.nhim v, quyn hn 
cia các cu quan, t cthirc frOng THA[:v Ca ãi tf cát b, caquan rigang 
bô, ca quart thuc Chlnh ph Va UBN]) the cap then Ithat thire hiên, song cu 

' Chitlét ti PIfliI1Ij kthi theøBaco. 
° Côrtg van s6 I I2KV-TANDT ngày 21/7/2021 cOa TAN DTC v baa àáos kt 03 nan Thiliaiih Idinh 
s 71/20 16fND..CP. 

Theo tang nAni tllnr sau NAm 2017 40 quyt dlnh  nArn 2(I8'57 quvk djnh; nm 2019' 113 quyêtdn1h, nAm 
_t.. i1t I 
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ban viç tri& khai thc hin vn con mang tInh th dng. <3 mt s6 dja phuorig, 
UBND-,. iigixOi dizng du UBND chixa nhn thc rô trach nhim hoc né tránh vic 
thrchinnhim viII, quyén han trong THAHC dA &rçcNghj djnh so 71/2016/ND-
CP quy dI±. 

2. Khó khãn, vtthng mc trong vic áp diing cc quy dnh cüa Ngh dnh 
s 71f2016/ND-CP 

2J41h4 khãn, vuóng mic trong'pic ap dyng cdc. quy djnh chung 

- Quy djnh v quyn, nghTa vi, trách nhim cza mç$t sd chñ thE trong 
THAJICchwa thtc sr day dü 

Theo quy djxh tai Diàu 315 Lut TTHC nãrn 2015, Vin kirn sat than 
dan óquynkik nghj v&i ca quan, :t..,chüc, cá nhãn có nghia v THAHC Va co 
quan, 't8 ehi'rc cAp tr.ên t4rc tip ciia ngithi phài thi hành an d cO bin pháp thi 
hàzth nghiern bàn an, quyêt drnh cua Toa an Tuy nhiên, hin nay Lu.t 'ITHC 
nän'j 2.0.15 cüng thur Nghj djnh s 71/20.16/ND-CP chxa cô quy djnh v trách 
nhim frâ 1ài, thbi han  trà lOi kin nghj hoc thông báo kt qua thirc hin kiên 
nghj câa .các chü th bj kin ngh cho Vin kim sat .nhân dan. Diêu nay lam 
giãm hiu iirc các ki&i ngh cÜa Vin kim sat trén thc t& 

- ?uy djn/i cia phdp 1ut htn hành .chwa xác djnh rô f6I twang bf áp 
dyng qEt dIn/i buc 1/i! /2thZh an cia Tôaán 

Ti khàn I Dj .312 Luât TTHC nm 201.5 guy dnh: "Thong th&i hgii 
01 nàm kE tf ngày hét th&i hgn quy djnh .ti diem b khoán 2 Diéu 311 cüa Lut 
nay tnà ngwài phái thi hành an khóng ty ngwyn i/il hnh thi ngzc&i duvc thi 
/thnh an có quyên gfri don kern thea ban sao bàn an, quyêt dinh cza Tha an, tàf 
lieu khdc có lien auan ã'ê nghz Tha an iä xét th su th4m ra quyêt thnh hu,r fJr 
han/i ban an, quyEt djnh cia Tha an ' (diem b khoãn 2 Diu 311 guy dinh thai 
han tier nguyen thi hãnh an d&vài cá ban an có ni dung không chap nhán yêu 
can kh&i.kién guy djnh.t?i diôm a khoán I Diu 311 Lut TTHC nãm 2015). 
Tbeo quy dmh nay, dOi t.rqng bj áp ding quyét thnh buc THAHC cUa TOa an là 
ngu&i phai thi harib  an Tron khi do, ngu&i phái thi hanh an theo quy dnh tai 
khoán 4 Diêu 3 Nghi dmh so 71/2016/Nf)-CP là "cá n/ian, cc' quan, to c/ui-c 
pház thwc hrçn nghia vu trong ban an, quyét din/i cua 7oa an v vu an han/i 
chInir'. Theo các quy dnh. nêu trên, di ttrcng bj áp dirng quyêt djnh buc thi 
hành ban an, quyt dinti cCia TOa co th là ngithi kh&i kiin, ng.r&i bz kiên, ngucn 
có uyn Içii, nghia yj 118n quan. Tuy nhiên, nêu hiu theo cách nay thi man 
thuân vài khoàn 3 .Diêu 311 Lut TFHCnàrn 201532  Va khoãn 2 Diu 15 Ngh 
dnh s6 71/20161ND-CP33, vi theo cac quy dinh nay, tnthng hap ban an tuyên 
khOng chip nhn yêu cu ithOi kiin, thi ngtr&i khài kin tiptiic phâi thi hành 
QDHC d kh&i kin, iiu vi :pbm, cr quan cO lhâm .quyn có quyên ciroiig ché 

31 K.hoàti 3 biu 311 Lut1'THC nm 2015 quy dlnh: "Thrthig hçrp. ban an, quyEz cl/nh ca Tôa an ye 
v:c không chdp nh4n flu cau khrn kien quyêt 4nh hâith c/ilnh Tin các ben a'uong .uphar tiep tuc 
(hi hanh.qzye'i cl/nh hànhchinh. 

Khn2 F)iu 
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hânh chinh. Nhu v3y, vic thi hânh an trongtnthng hcrp nay s duçic &ihâtth 
theo thii tyc hành chinh (Tóa an không phäi .ra quyêtdjnh bue THAHC dôi vat 

ngi.thi khài kin). Do do, Ngh dnh s 711/2016/ND-CP cn diu chinh dinh 
nghTa ngtthi phài thi hành an ti khoân 4 Diu 3 Ngh.j jnh s& 7112G161WE-CP 
chophühçp. 

2.2. Khó k/thu, vzthngm& trongv4c dp.ding cdc quy djnh v.tFzô hin, 
Irinh 4c, thz .tzc (hi hành an han/i chin/i 

- Quy drnh v pham vi THAHC Hiên nay thea quy dinh ti k.hoan 1 Diu 
3 Nghj dlnh  s 71/2016/ND-CF34  và D&I 309 Lut ITHC nArn 2015 thi 
THAHC kl-iông bao gôm victhi hành phn hãnh chinh froñg bãnán; quyt djrih 
cüa Tôa an v vii an dãnsr Diu nay dn dn bt cp trongthirc tiii 46 là cün 
môt nôi dung phán quy& cia Tàa an hn quan dn QDHC, HVHC üa cci quar 
nhà ntrâc, ngu&i cO thni quyn trong ca :qüan nhà ni.thc, ihun trinh tr,. thii tiic 
thi hânh lai khác nhau35. 

- Quy djnh v thôi hçn tt nguyen THAHC: Khoân 1 Diu 10 Nghj djtih s 
71/2016/ND-CP quy djhh .ngt.rài phài thi hãnh an c& trách nhirn thi hajih bàn an 

quy& djnh cüa Tha tan  trong thi hn quy dnh t1 khoãn 2 Diêu .31.1 Lust 

I4fl]C36  Turnhiên, qy djnhnày chti v4uy djnh c th trong thi.h?n trnguyn 
thi hanh an, ngt.thi phài thi hành an phai ml hãnb xong nghTa vz thea ni dung 
ban an hay chi can thi hanh duçic mçt trong cac biroc de thi hanh ban an. Dieu 
nay gay khO khn trong vic xác djnh co hay không vic vi phrn nghTa vii 
THAHC trang ribrng vi vic THAEC cith 

- Quy dijnh v thi hành bàn.:án, quyát djnh. cüa TOa an d tuyên buy toàn 
b hoàc mt phàri quyt dnh barth chlnh (Diêu 16 Nhj, d3nh 58 71/2016/ND-
CP) chua uy djnh ci th& ye trInh tçr, thu tic thi.hãrth, gay lung tiingcho vic thi 

A. - a A - 37 hanh va dan den nhtrng quan diem khac nhau tren thix te thi hành 

- Vic thi hânh các bàn an hãnh cbinh ngoài vic tuân thea các quy djI 
ye frmnh tir, th tiic THAF C tai Li4t TtHC,Nghj djnh so 7i/2015fND-CPThTa 

quan nhâ mràc, nguói 6 th6 quyen trong c quail nhâ ntrâc ..phái uniheo 

pháp 1ut quãn 1 hànhchinhchuyênngành d thi hãnh bàn an. Tuy ühiên, frOfl 

Khoin I f)iu 3 NE) s 71/20I6IND-CP quy djnh: "Thi hành an hânh chiah là vic ihi hành bdn an, 

qxyêt djnh cza TÔä an ye i'v an hành clthih cluicthi hành quy cl/nh I<i Dléu 3O9 L tIÔi'rng hà?th 

chinh, irft quy& -cl/nh :VC phdn.làisán.:trong bán.án, quyitd/nhcüa Tha dii ve v cSn hành chinh" 

)S Nu phán quyt hanh chlnh näm trong ban ant. quy& dinh cua Tha an ye vi an hhnh chinh thI thi 

hàrth thea trinh ti,r, thu ttjc THABC do Lut TC quy 4nb, néti phãn quyt hành chinh nm trong 

bàn en, quytt dfnh cüa Tôa in vèVi ?rn dan s.tM thôó th t'r thi tic THADS oLut 

THADS quy dnh. 

' 30 ngay k tu ngãy ngucii phat th 1ianh an nhn &rc bAn an, quyt dinh cCia Tha an1  tn mt s6 

tnr&ng hcip bàn n, qu'& jnh phài thi hành ngay. 

Co quan:dim-cho ring, ngtr&i phãi thi hànhán khong:phi ban hAnh quytdjnhthu hi, hybôi 

vcn znt ph hoc toàn b QBHC hi tuyén buy, do imt jThflhioc toàn bO QBHC nay dA dtrnng hén 

ht hieu trc thea phán quy& cua Tàa-án, nhtrng phai thông Mo cho câc t chtrc, ca nhn co bn quan 

bi& d th,rc hin. Quan diem khác 1i cho rng, ngui;phã1 thi hAiTh e phäi a 4uyt dnh thu hi, hüy 
, . . - t. 4 :L 'T +m,.,i k1 
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nhiu vii vic, vic thçrc hin phán quy& cüa Tôa an gp khó khãn, vrOng inc 
do chira có quy dInE  cUa pháp 1ut quãn 1 nba ru.râc chuyên ngành quy dInE, 
dan dn lung tirng trong vic th chirc thi hành bàn an, quyt djnh cia Tôa an v 
vi an hãnh 

2.3. Khó khàn, vithng mac Irong áp ditzg cdc quy djnli v tráclz nhi?m 
cãa Cu quan THADS trong lheo do! TI-L4HC 

- V phm vi bàn an, quyt djnh cüa Tàa an v. vi. an hành ehInh thuc 
trách nhim theo döi cüa c quan THADS: Diu 14 Nghj djnh s 71/2016/ND-
CP quy djnh khi nhn bàn an, quy& djnh v vi an hành chinh do Tôa an giri, các 
ccl quan THADS phãn cong Ch.p hành viên tliirc hin theo döi vic THAHC vâ 
trong .thôi hn 05 ngãy lam vic, k tr ngày nhn th.rcic bàn an, quyt dnh ca Tôa 
an, ccx quan THADS có trách nhim ra vAn bàn thông baa v vic ttr nguyen thi 
hành an. Theo quy dlnh  nay, pham vi bàn an, quyt dlnh  cia Tôa an v vii an hành 
chInh thuc trách nhim thea döi THAHC cüa ccx quan THADS chua ducrc quy 
djnh rö, d.n dn thirc tin dang có 02 quan irn khác nhau v phm vi bàn an, 
quyt djnh cüa Tôa an v vy an hânh chinE thuc trách nhim thea döi THAHC 
cua ccx quan THADS39. Trong khi Lu.t THC näm 2015 ti khoãn 2 Diu 312 quy 
djnh quyk dInE  buc THAHC phâi dscic gCzi cho ccx quan THADS noi Tôa an dã 
xét xCr scc thm d theo dôi victhi hành an theo quy dlnh  cia Tôa an. 

- Khoãn 2 Diu 14 Nghi dinhs 71/20161ND-CP quy dInE  trong thri hn 05 
ngày lam vic k flr ngày nhn &rçic bàn an, quyt djnh cfia Tôa an, ccx quan 
THADS Co trách nEim ra vAn bàn thông baa ye vic tr nguyen thi hành an giri 
ngtr&i phãi thi banE an, Khó khàn, vu&ng mc dE1i vOi ccx quan THADS khi thi.rc 

thn nhIm vi nay do là không xác djnh dtrqc thai diem ngwri phái thi hành an 

nhTin duçrc bàn an, quyt djnh cia Tôa an d ra van bàn thông báo nghia vi tçr 

nguyen thi hành an, vi cO tnthng hçp khi ccx quan THADS nhn &iccc bàn an, quyt 

dnh cüa TOa an thI nguôi phái thi banE an dã h& th&i h?n tlr nguyen thi hành an 

theo quy dnh ciia Luit hoac dã thi banE xong bàn an. 

" Vi di1i: Viii vic TOa an ra qu4t djnh áp dung  bin php khLn cp tam thai, buc PbOrig ding k kinh dearth phâ 
ra quy& d jrih tm d]nh chi Giày chüng  ithn dâng k doanh nghip. my nhin, pháp 1ut dearth nghip hin hành 
chLra CO quy djnh v qm dinh chi Gi1y chthg nhn dAngk doanh nghip, thee O cüng chi.ra cO quy djnh vâ h 
qua pháp I ct'ia vic tm dlnh chi GiAy chirng nhn dang kdoaiih ngliiip. Diéu nay g.y.hThg tang cho càc ccx quan 
phãi thi hành binpháp kh.n cap tam thai, nhàt là vic doanh nghip cö dtrçc heat thng  san xu, kinh doanh trong  
thôi gian Giy chin nhn dAng  k dearth nghip bj tirn diith chl hay khOng. Truong hçp khàc trong  vi vic Tàa 
an tuyén hüy m)t pMn Oiy chàng  nhn quyn sCr ding dt, pháp Jult dit dai hin hành mài chi quy djrth v xCr J 
trong Lrthng  hcip Giy chth nh.n bj thu hii wan b, ma nguri dan khOng  np Ii Giy cht:mg  nhn ma chua cO 
quy dlnh v cãch thüc ü l trong  truàng  hp ngi.r&i dan khong  np lai OiLiy chtmg  nhn dé các ccx quan thrc hin 
nhim vi, cOng vz d61 vOl Giáy chthig  nhn bj hüy mOt phAri. Sr bat cp nay cüng gay khO khän cho các cci quan 
çhai thi hàrth an trang vic tO chtc thi hàrth dirt dim bàn an hành chlnh ma TOa an da ruyén. 
' Quan dim cta B Ttr pháp cho rang  phm vi bàn an hãnh chlnh thuc trách nhim theo dOi cia cci q uan 

•T}{ADS cAn du'çxc hiu là nhng ban an hành chlnh cO ni dung  liii hành (là nhftng bàn an Tóa an tuyén chap 
nhn mt phn hoac toàn hO yéu cAu Jchai kin vO buc cci quan hOnh chfnh,• ngithi cO thám quyn Erong cci quan 
nhá ntrOc phái thrc hin mt nhim vi, cOng vç  ci the). Tuy nhén, Vin kim sat ahân dan tl cao cO quan dim 
cho rang ccx quan THADS Dhái thee dñi TI4AH tA; v; innoi s;i. ..;.. 



- Quy djnhvêthi.hn cc quari THADS t chic lam vicv&ingtr&iphai 
thi hành an (03 ngây là ii ic k tr ngiyi$n &rgc qiiy&4jhhbuc rFtAC) 
ti khoãn 3 Diu 14 Nghj dnh s 71/20I6ThD-CP là khng khã thi dã thp 
hành viên chun bj các diukin ckn thi&nhm t ch'(rc bui lam vic v&i nguài 
phài thi hành an mt cách hiu qua. 

- Ngoai nh&ng khó khn, vuâng mc nêu trénnh1ng bat cap trong qüy 
dinh v trThh tis, thii tic THAHC (nlnr dA d cap trong ni dung ye khó khn, 
viàng rnc trong thi haith các quy dinh i  'tip4h , : tiic THAHC) cüng gay 
khó khän cho ca quan THADS trong qua trthh thirc hin trách 'nhim theo di 
THAHC cüa mmli. 

2,4. Khó 'k/thn1  iitthng mik trong dp d4rng cdc qay djtth v x' lj IrIth 
nhim ngutipbâUhi lzành:dtz khôngthihàizh.bdflhih, quyitdjnh cüa Tadn 

- Khoan 6 Diêu 3 Ngh dinh s 71/20i6LND-P quy dinh 'bhdm tin fiânh 
an là hành vi có cia ngzthi phái thi hành an ...... ";kboân 7 Diéu 3 Nghj djnh s 
7i/20i6/NDCP quy djnh: "Khong ch4,  hành. an là hâfrlh vi cO' j cza ngtài phái 
tiii hành n .." thtrngNgh djflh :s& 7.1/2Ct16 NTC? chtrà qu' djnh'ro .th nào .là 
hành vi c6 , gay kho khän iong vic xác djnh cö hay không hàihvi cbm, 
không chip hânh áti:hâ chfrih trêiithi t&fa .nguMphM thi hânh an. 

- T?i Diu 35 Nhj djnh s 71/2a16IND-CP qti hv thüim : quyti 
hn cüa ca quan THADS trang THAHC, theo do, cq quan THADS c6 quyn xü 
phat hoc d ngh ca quan co thm quyn. .xr pht vi phm hãrih chthh thea quy 
djflh ciia pháp 1ut. Thy ñhien, hin nay php 1ut xtr l" vi phm hành chinhhin 

hãnh cbua có quy djnh v xü.pht ipharniiàih chInh d61vOi hãnh.vi.klng chIp 

hành an hãnh chinh ca ngr&i phai thi hành an, Biu nay dn d&i victbiu co' sà 

pháp 1 d thirc .hi Ch tui x'Cr phat hãnh chIrth d& v&i ngix&i pbii THAFC c 

không chp hành bàn an, dng thai thiu can tr d truy thu trách nhim hirth sr 

v tii "không chip hành an" . 6i vâi co' quannhà ntrâe, ñgtrñ có thrn quyn 

trong co quan nhà flu theô quydnh. tal Dthz 1380 B .1ut }flnh sr näm 2015 

(&rcic sita di, b sungnth O17) °. 

- Mt s hinh thic xr 1 k' luât trong THAHC tai milc 1 Chuatfg Ill ghi 

djnh s 71/2016fND-CPhin niay'không cèn phii hçrp v&i quy dithchung.v xfr l 

k' 14t di vài can b cong chirc, vIn chic qi.iy djnh tai Ngb4 :djnh s 

11.2/2020/ND-C? ngày 18/9/2020 ca Chlnh phi v i k 1ut b, cong 
chi'rc, vién chirc41, can dirçic nghiên •cüu, sCra d&, b sung baa dam th&ig ahAt 
trong h thông pháp Iu.t. 

° Thea quy djith ti Dièu 3O B lust }Ithh sx nAm 2015 thI d bjth pht.vi phmhành chlnh là rnt nig hal diu 
kin bat buc Au thãnh hnh vi ciã .!i không  chip hàxth àn 
"Dan c: Thea quydjñh ti 'Nghjdnh s8 I 12/2O201ND-CP;  hl±ih thCrc k$' lust khin'trácb chi 'áp dwig.d61 vri vi 
pham Ian dau, gy hu qua It nghim trçng (Diu 8), tuy flhiflE)u. 21 Nghj djnh S6 71/20 16/ND-OP 1i quy AJ, b,,k t, tk.r, 4r4,l,hA,o. h cri4 h%fl Mi diirj divài vi•oliarn;Iân dku và trixrng.hçp. ngtroi dung 
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2.5. IChó khâ,,. vithng mc kong dp drng cdc quy djnh ye nhim y, 
quyn hzn câa các co quan, t6 chñc trong thihành an hàith chinli 

h • A . A Ngh dinh  so 71/2016/ND-CF cbua co quy dinh  ye dau moi thong nhat giup 
UBND các dp quán 1 cong tác THAHC, day là nguyen than dn den vic phãn 
cong cci quan tham rniru, giüp vic quãn i cong tác THAHC dr dja phucxng chiia 
dtrçic thong nht, gay khó khn cho cong tác trin khai quãn l nhà nuâc ye 

THAHC tir Trung trang dn các da phi.rcmg. 

3 Nguyen nh•ân cüa tn t3i, bn ch, khó khàn, vu&ng mac 
A 3.1. Ve nguyen nhânchuquan 

- Nhn thi'rc pháp t4t,  sij quan thin di vOi cong tác THA}IC cCia ngtthi 
drng du Ca quan hành chinhnhà ruràc, nht là ngu&i dung dAu UBND ô mtt sO 
dja phuong con chua that si1 dy dü, dn dn vic chap hàzth chua nghiêm cac 
quy djiiii ciiaLut Tfl. C.nm201:5 vàNghj dlflh:S6  71/20.16/ND-CP. 

- Nhiu chü th duçic giao trách nhim trong THAUC vn cOn tam 1 nê 
nang, üé trành trong vic thirc hin cáo nhim vii, quyn hn dâ duçc Nghj 
djnh s6 71/2016/ND-CP quy djnh trong vic dOn dc, chi do, kirn tra, xx l? 
trácb nhirn dêi vói ngi.thi phài thi hãnh an cO .hành vi chain,  không chip hành 
an hành chinh. 

A A A P 3.2. .Venguyennhan khach quan 

- Day là Ln duChith phU ban hành Nghj djrthquy dnh v thai han,  trmnh 
tr, thCi tiicvà xCr I trách .nhim d6i vri ngi.thi khOng thi hành ban an, quyt djnh 
cüa T n v v n hàñhchith. Thi dim Xâ dig và ban hãr1h Ngh djith. 
thrc tin ye cong tao TF C & Vi't.Nam chixa .thc siz phong ph(i, th.m chi cO 
nhtng vn d In du duçio Lut 1THC näm 2015 quy djih42, day là nguyôn 

nhân cAn bàn dn d&n Ngh djnb s 71/2016/ND-CP cOn nhüng bat cap, khó 

khAn, wang inc phát sinh khi trin khai trOn thirc té. 

Nghj dtnh s 71/2016/ND-CF di.rcic ban hàrth trên ca sr bào darn phü hcrp 

va khOng trai val cac quy dInh cua Luât TTHC, bao dam thng nhãt vo'i cac quy 

djrIh eia pháp 1ut v quàn l can b, cong chuc, viên ch(rc và quy djnh pháp 

1ut khác cé lien quan. Do do, tnt sá khO khan, vithng mc phát sinh xut phát 

trLut TTHC hoc tir cáo quy dlnh khác cüapháp iut cO lien quan. 

IV. DE XUAT, KIEN NGH! 

1. D xut, kin nghj boàn thin pbápIut v thi hànb in hành chInh 

Trên ca so két qua sa két 05 nAm th.rc hin Nghi dmh s 71/20161ND-CP, 

cci quan,t cht'rc thiu tráchnhim trong vic chi 'do, kièm fla, don dc thi hành an hOnh chirth ma th xáy ra 

hu qua nghiém trçrng th mi bj xi I hlnh th(rc k' 1ut khitn trách. 
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B Tir pháp thy rang pháp 1ut T}IAHC troñg 05 qua. nc dii d dircic 
hoàn thin mt bthc, to hành lang pháp 1' diia cong tác quàn 1 :nhà'ftuàc v 
THAHC và cong tác THAI-IC thng btràc di vào n np,  có rihtlng chuyn biên 
tich cu-c, song vn can nhthig bt cap DO khc phic nhng bt cap nay, E Ttr 
phap kien ngh hoan thiçn the che ye THAHC, c•the.: 

1 1 Kiên nghi swa d6i, b6 sung mç3 sá quy djrth cüa Ngh tnh sá 
7L'2016/ND-CP 

Tnrâc mat, khi Lust TFHC nAm 2015 chtraducrc sila dii, b Tu 
pháp kiên nghi Chinh phil ra dôi, bO sung Ngh dinh s 71/20161ND-CP, ni 
dung kien ngh3 si.ra doi, bo sung. ci the;nhix sau: 

a) Lien qucin den the qdjth. v qu&En yi cüa ng  pháit1ihành an 
trdch nh1çm cña Thz trudng co cop iren n3phthi thi h nhthz:iu 6, 

Diu 7 Nghj djnh s 7112016/ND-CP dnghjb sUn quy:djnhv nhiavvalôih* 
thông báo k& qua thiic hitn di vói kián ngh cüa Vin kMm sat than c1n. 

b) Liênquan dIn quy;djithvé' thôih tiInht thihtc.thi hành ánJthnhchInh 

- Khoán 4 Diu 3 Nghj djnh s 71/2016/D-CP vkhái nim ngir&i phãi 
' I I • ,• i 

thi hanh an: De ngh4 stra doi theo.hirang quy dnh.io ngiiai phai THABCla ca 
nhan, ccr quan, th chfrc bj. kin, ng1xii có quyn Icr1, righi'a vi liOn qua. trong vi 
an hành chinh. 

- T?i Di&i 10 Nghj djnh s 71/201.6/ND-CP v t nguynth.iEành an, d 
nghi quy dnh chi tit hyn thee hi.rang trong th&i han tr nguyen thi htành an (30 

ngay k tIr ngay nhàn thrçe ban an, quy& 4jnh cüa Tôa ãn), ngi1i phai thi hanh 

an phai triOn khai các bzcc thc hin nhim vij, côzig v,i thco ni dung phán 

quyt cüa Tôa an trOn ccc th quy djnh cuapháp 14t qufl 1 flâ1i!Xót V ngânh, 

Inh virc phát sinh tranh chp. 

- T?.i khoãn 1 Diu 16 Nghj djrth s8 71/2016TNCP ye ttinhti, Thu t11c 

thi hãnh bàn an, quyt dlnh cüa Toa an d tuyOn huy mt phAn ho.c toãn bO 

QDHC, d nhj b sung quy djnh rô: githi phãi thi hành á±i khOng phäi ra 

quyt djnh thu hi, hüy bô mt pbn hoc .tôàn b QI)HC ma Tôa á dA tuyOn 

buy nhi.rng plthi co vn ban thông báo dn các tc chirc, cá nhan có lien quan ye 

viçc mçt phan hoac toari b9 QDHC bi Toa an tuyen huy da het hiu iirc ke tu 

,. •x , S. I 

thm diem ban an. cua Toa an co hiu lirc. 

- Tai mic 2 Chuang II Ngh djnh s6 71/20161ND-CP (THAW trong. các 

trucmg hçip ci th) D& nghi nghiOn cfru, srn dôi, b6 sung theo hirángquy d;nh 

chi tit va cu the han cách thc tin hanh dat vài trng ni dung phán quyet ttwlg 

ban an hanh chmh cua Toa an, lam cn cis thong.nhat then. khai thrc hiçn; dong 

thai bO sung quy dlnh v tiêu chi xác djnh bàn an hãnh chinh discxc thi hànb xong 

c) Lien quana'In qiydjnh ye trách nhirn thea dat thi hành an hành chinh 

cia cclquan Thi /iành ánddn s 
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- Tai Diu 14 Nghi djnh s 71/2016/ND-CP v phrn vi ban an, quyét dri1i 
ct1a Tôa an v vu an hãnh chinh thuc trách nhirn thea döi THAI-IC cCia ca quan 
THADS, dà ngh sra dôi theo h.róng quy dInE  rö ca quan THADS thrc hin thea 
dôi déi vôi các b an, quyt djnh cüa Tôa an v v an hânh chInh có ni dung 
tuyên chap nhn mt phàn hoc toàn b yëu cãu khâi kiin  cia di.rang sir (không 
phãn bit vi vic do cO hay chua cO quyt djnh buc THAHC) ho.c Co quan 
THADS chi theo dôi nhCthg bàn an, quyt djnh cfia Tôa an ye viii an hành chinE 
dâ cO quyt djnh buc THAHC cüa TOa an theo quy dnh ti khoãn 2 Diêu 312 
Lut TTHC näm 2015. Ngoài ra, dé ngh b sung quy djnh v vic Co quan 
THADS g.'ri các quyt dnh phãn cong Chp hành viên theo döi THAHC vâ 

p. F p. •p. , , p. thong bao tir nguyçn TI-TAT-IC cho Viçn kiem sat cung cap de kiem sat thea 
thm quyn. 

- Sfra dôi, bO sung trinh tr, thu t1ic theo dOi THAHC, báo darn có tinh khá 
thi, khc phiic nh&ng vuàngrnãc, bt cp nhi.r: Th0i hn to chirc buOi lam vic vxi Ca 
qua.n phãi thi hành an tai khoàn 3 Diu 14 Nghj djnh s 71/201 6/ND-CP; co chê 

Ca quanTHADS kiêm tra, danE giá kt qua THAHC...; 

d) Lien quan den quy dinh ye nhiêm vi, quyên hn ctha các co quan, to 
chzc trong THAHC (chrco'ng IV) Nghj dinh sO 71/2016/ND-C?: Dè nghj bO sung 
quy djnh v dAu rni th6ng nht gil.'ip b, co quan ngang b, ccr quan thuc 
ChInh phi'i, UBND các cap trong quãn J cOng tác THAHC a dja phucing t?i 
Diu 33, Diu 34 Nghj djnh s 71 /2016/ND-CR 

ci) Lien quan dén quy djnh ve x& I trách nhim ddi vol ngt-Oi phOl thi 
hành an khOng ch4t, hânh an hành chinh 

- D nghj b sung quy djnh cii th v hành vi c ' trong vhc hrn 
THAT-IC, khOng chap hành an (quy djnh tii khoãn 6, khoãn 7 Diu 3 Nghi dinh 
s 71/2016/ND-CP, lam can cCr cho vic kién nghj, d xuãt cüng nhu xü 1 trách 
nhim dôi v&i ngi.thi phãi THAT-IC cO hãnh vi chm1khOng chp hành an hânh chinh. 

- D nghj sra di, b sung các quy djnh v xCr 1 k Iut ng.thi phái thi 
hãnh an có hành vi ch.ni'không THAHC n co s& báo darn thng nht vi 

Ngh djnh so 1 L2/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 càa Chinh phü ye xfr 1' k' luát 

can bi, cong chic, riên chrc (lien quan den yu th 1i, s 1n vi pham Va hu 

qua cüa hành vi vi phm) .d áp dung các hmnh thrc xr 1 k 1ut phu hcrp. 

e) 14 thOi gian dr kiên rrmnh ('h/nh pith dc thào Ngh/ cl/nh tha dói, bó 

sung m(5t sO diêu cüa Nghj djnh sO' 71/2016/ND-CR: Nãm 2023. 

1.2. Kiln nghj sia dii, b sung LujIf Tn lyng /zãnh chmnh ithin 2015 và 

cdc quy dnh cüapháp 1uut k/uk có lien quan 

a) Di v&i Ludt 777-IC nãm 2015 

Qua so k& 05 rxäm thi hành Nghj dlnh s 71/2016/ND-CP cho thy, rnt 

s bt cp, vu&ng mc trong Nghj dlrLh s 71/20161ND-CP xut phát tr quy dinh 
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Lut UHC nin '2015, B Ttr pháp kin nghj. Chlnh ph d nhj TANDTC 
nghiên thu, fr1h uc hi sCra di, b sung mt st quy dj cia Lut THC 
näin 2015, trong do:: 

- Diu 309 v nhfipgbãn an, quy& djthi a Ta an y yinhành chinh 
thxc thi hank D nghj b sung theo hirâng m&.rng phani vi bái an, quyêt dinh 
cüa Tôa an ti hành. theo LutTiFtCbo grn ba quyfrc djnli ct roa an v 
vu an dâii sir phãn ni dung tuyén huy mt phnhoo toàn b QDHC hoàc tuyén 
b hành vi hành chinE là. trái pháp lut. 

- KhOàn.1 D1u 3.11 Lt Tfl:C.iith 20 i•5 vthi: hh4' dôi v6i Cá bàn 
an, quyt thnh cüa Tôa an có ni dung tuyên huy QHC, d ngh bô sung quy 
dinh ca quan dA ban hành QDHC bi hüy pbái thre h1n cáo thu tub, bin pháp d 
khôi phitc quyn và 1çiiIch;h9ppháp.....4ydj cia'jháp,lu.t. 

- Khoan2Piu3fl LuâtTTHCnin2O15 srhhythan ti.r ngunthihành 
an D ngh sirad&, b sung theo hix6bg quy dinhr  day Ia thinn ngth phâi 
thi hanh an phai tierl hanh. cac bilGe  de th\rn h'içn nlnçrh vv, cons vi theo fl91 

dung phán quy& ciia TOa an theo quy dinh cüapháp 1ut quart 1 ith ntr&c v 
ngành, inh vi,rc. 

- Tai dim b khoân 2 Diu 311 Li4t '1THC v& thôi .hn tirnguytu thi hãnh 
an, dà nghj bô vin dn dn dim akhoán 1 Diu 311 Lut TTHC nfl 2015, vi 
dirn a khoàn .1 Diu 311 Lut TTHC 20.15 là trizàng hqp bànãn, quyt 
dinh cua Toa att tuyên không chip nhn yen cu khcn kin QDHC, HVEC Vic 
bO vin d.n d&i quy xih ny bà ;dii ttdg bj .áp 4iing quyt djrih 
buc THAHC cua Tôa an chi là ngtrcn bi kin và. ngtr&i có quyn lgi nghia vii 

a . q. Ia, lien quan (khong hao .gom ngucii khm kin). 

- B sung quy ctinh r v& pham vi Lrách11him a ci quart ThADS trong 
cong tác thëO di THAT-I'C, lam 'thkg nht trin :khai thr .hit tran thc 
t thi hành, khc phiie thih 1rng con .cA iththig quan :dim, .ki&i kbk riha,u v 

phm vi bàn an, quyt'dj'ith cOa TOa : iih': 'hfth.thuc t±.ch'nhinu 

theo döi THAHC cüa ccl'quän THADS. 

- Ngh.iên cihi siradi,b sung các :4uy djnh Iiôn'qtian vic ra quyet 

djnh buc THAHC ti Du 312 Lust THC nm 20.1'S :nhu: Th! En ban hãnh 

quyêt dinE b
c THAHC; d& tirng M ra q4t djnh b't iflA C; phni vi ni 

dung ca quyêt dinh butc THAHC, vic xác dinli ngi i phá tin hah an theo 

quy djth tal Diu 11 Nhj: djth :sô
dxc djnh diltuc,ng co 

nghIa viii 
thi hành quyt djnh buc ThAC, rh&ifr"an trithng.. hcip bàn an 

tuyên không chap hn yéu 'can khâi kin .oüa thxcing sv1 

- Nghién• cru, sCra di, b sung cci cb THAHC 'tho do phân cOng rnit chü 

the chu trách .nhim hinh V 
THAHC các ehü :th khá 6 trach. nhim. ph6i 
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hcip, kiêm soát theo ding nguyen tc mt Ca quan thirc hitn iThitu vc vâ int 
vic chi giao cho rnt ccc quan chii trI thirc hin và chju trách nhim chinh, 

b) D xucft tha dó'i, b6 sung các quy djnh khdc có ifen quan 

Trên ca s& kt qua dánh giá 05 n.m trin khai thi hành Ngh dnh s 
7 1/201 6/ND-CP, B Ti.r pháp kin nghj Chinh phii chi do râ soát các quy djnh có 
lien quai' dn cong tác THAHC, tü do có k ho?ch scra di, b sung/Idn nghj cAp 
cO thAm quyn süa di, b sung, bão dam tfnh dng bQ, th&ig nhAt, trong do B 
Tu pháp kinngh sfra d&, b sung mt s van bàn sau day: 

- KMn nghj b sung quy djnh v mirc phat tM da di va-i hnh vi vi phrn 
nghia vii THAHC trong Lut Xir 1 vi phm hành chinh nàm 2012 (süa di, b 
sung nãm 2020); trén ca sa- dO b sung hãnh vi vi phm hành chInh trong 
THAHC vào Nghj dfrth  s 82/2020/ND-cP ngây 15/7/2020 quy djnh xi:r pht vi 
phm hãnh chinh trong IT.nh virc b trg tixpháp, hành chInh tVir pháp, hon nhãn và 
gia dinh, THADS, phá san doanh nghip, hcrp tác xã d cO cci sO thirc hitn quy 
djnh ti diem d khoàn I Diu 35 Nghj djnhs 71/2016/ND-CF v vic co quan 
THADS CO thm quyn xO phatho.c d nghj ccr quan CO thAm quyn xi:r pht vi 
ph?m hành chInh theo quy djnh cfia pháp 1ut. 

c,) V Mu dài, kiln nghj xdy d4rng Luc Thi hành an hânh chInh 
I . t * . Hiçn nay, cac quy dnh cua phap 1ut' ye THAHC dang ducrc quy d!nh  tu 

Lut TFHC nãm 2015 (Chi.rcrrig XIX), Nghj djnh s 71/2016/ND-CF. Ngoài ra, 
Lu.t 1THC nãm 2015 con dn chiu dn pháp 1ut v THADS trong vic thi 
hành các quyt dInE  v phAn tâi san trong bàn an, quyt djnh cOa TOa an. NhtVr 
4y, àc quy jiiL pp iui ye THAI-iC dang näm a các van ban k.hác nhau, do 

do, d bào dam hiu 1irc, hiu qua cOng tác THAHC thi cA ban hành Lut 

THAHC vcn nhfing die tal rléng, dO manh, tao ccc so phap ly mang tam Luât cho 

cong tac to cliuc THAHC; dong b9 vol cac 1ut khac trong h thong phap Iu?t 

Vit Nam. 

A .. A A , . 

2. Be xuat, kien .ngh ye to. chirc thi hanh Luit To tçing hanh chinh va 

Nghj dnh s 71/2016/NB-CP 

2.1. Kiln ng/zj dli vái Qulc hi, Uy ban thzthng vi Qutic hçi 

Kin nghj Quc hôi, IJy ban thithng vi Quc hi dii do tAng cu&ng giárn 

sat chuyén d v chAp hành pháp 1ut TTHC va pháp 1ut
di va-i 

UBND, Chu tch UBND cac cap va cac ca quan hanh chinh nba rn.rac. 

2.2. Kiln nghj diii vói C'h(nh phü, Thñ twöng chin/i p/zü 

- Kin nghj ChInhphü, Thii tuOng Chmnh phO tip tl1ic clii dao, quán trit vic 

chAp hành nghiém Lut TTHC näm 2015 và Ngh.j d.nh s 7
1/2016/ND-OP dn Chii 

tjch UBND, TJBNDcác cAp, các bô, ca quari ngang bO. ca ouan thuir, Chcnh 
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- Kin nghj Thi ttthng Ch.inh phii ki&n dj.I um, üa nMng 
ngtrài không chp hành. bàn an, quyt djiili d có.hiü 1rc php JUt, CÔ •bin pháp 
xCr1 nghiêrn, d&bäodàxn k' iu kcixongtrong b.m4y.hành.  thlnhflhà ntlâc Va 

quyn,1qi Ich hçrp pháp cüangtthi&rçrc thi.hàiiáii.. 

- Ki&i nghj Chinh phü iMp tiic clii dao B tai ngyênv Mäi tmg, các 
b, ngành hthi quan t6ng kt, lam rô nhüng.nguyên nhàn dn d&i khi& rai,  khiu 
kin trong linh V tht;dai'srâi s lucing ihii sà phirctp th gin qua; c1i1 
dao ra soat tong th h thing cac vn ban quy phm.pháp lut v dt 4a1 dé sira 
dôi, bô sung theo thâm uyn hoãc d xuât sra d&, b sung nhth k1i&4phue tit 
dê nhItng vuong mc, b.t cap, trong do d nghi kh.c phuct1nhtrg quy clinh tan 
man cx nhiêu vn ban hithng d.n nhix hn .nay nhäm tao  diu  kiin  Thu lçi. trong 
th.rc tin ap dpng, d nghi dy manli (zag diing tong ngh thông tm trc,z quip 1, 
luu trCi h sà; xay dijng çcz s& dtt 1iu qã 1& dal tMng .nht trohg;môc. 

I • 1 P A A A. 2.3. Kien ngJi do:wti Toa.an ahan dantot cao 

- TANDTC phôi hçcp chat ch v&i các ccx quari hu quan tiep tuc tng két 
nhüng icho khn, vuong mc phat sinh trong tin hanh Luât UHC nàrn 2015 kin 
giãi quyOt các vi an bành chfnh d thath rnuu.•thO QUch adi, b si''b 
Lut TTHC nàrn 2015 trên ccx s& khc phiic nhng b&t cf, kM5 hãn, Vithn 
mc phát sinh trong thirc tin thi hành; ban hành các yn bàn quypi.m pháp 
h4t huâng dn thi hành; tang  ctthng cong tác giãi :dáp, liuâng dn nghip vi cho 
cac TAND c.p di.rth, trong do huccng dn thng Mt vi'e ra quyêt dnh buOc 
THAHC theO Lt1t TThC ii 201:5. 

- TANDTC chi dao  TA1D .cac da phuan dy niuih vic t. chirc di 
thoai trong g.iai quyet an banh chrnh; tl.ep .tic tnen khai cac bicn phap de nang 
tao chat ltrçing xét xir, hn ch dn ithc thp nht các ban an, 4uyt dinh bành 
chinh bi hu$r, sra do nguyen nhãn chi'i quan y nharth tin d giâiquy& an, 

bão dam thii hantrong vic gfii ván'bãnt6 tçngcho Vin:kMm stnhndn, Ccx 

quan THADS, ccx quan hành chinh b khâi kin; .khc phic ttit d Qic tuyên 

bàn ánkhOng rô, khO thihành. 

- TANDTC tang cu&ng cong tao dào tag, bèi .di.röng nghip 'vi giái quyt 

ánhành chinh cho ding Thrn phán, JXi thiini, Thu k' Tha th dnãng cao 

hctn na cht luçng xét xir .các an .hnh thiniL 

24. KiEn nghj dii vó T7n.kiEm sdtnktn dan ti cao 

- VKNDTC ph& hqp v6i Tir ThNETC trO• chg. tác rà ,. 

tong kt, ban hành van bàn quyphm pbáp1ut.hu&ngdn, .áp dçing .th&ig nht. 

quy djnh ba L4t UflC nm .2015, .NgM 4jXth i& 71/20.i6/ND-C?;:tng thng 

cong tác giài dáp, huOng d nghip vkMm sat Vic gii qtt \'ian hành 

cbInh, TFIAHC trên ccx sâ thng hip cáo vuOng. mc tiE da.phi.rc,ng. 
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- VKSNDTC tAng cuing cong tác kim sat vic THAI-IC, trong do: Tang 
cumg trách nhim cüa Ki&n sat viên và Vin kim sat nhân dan các cp trong 
vic phát hin các vi, phin d kháng nghj, kin nghj; thixc hin dy dCi trách 
nhim theo quy dnh cüa pháp 1ut khi tin hành kim sat vic THAHC; kim tra 
Vin kim sat cp dithi trong Cong tác kim sat vic giâi quyt các vi an hành 
chIith và THAHC. 

- VKSNDTC tAng cithng tzin khai các hinh thirc dâo tto, bi throiig d 
nâng cao näng frnnh 'dc,, ban li'nh cbfnh tij cha các Kim sat viên dircic giao 
.nhim vi ki&n át vic.giâi quy& cácvi ánhành chinh vàTHA}IC. 

• .•. * , 2.5. itzennghjdo:voi Uy ban m9t1r9n Toquoc ViçtNam cac cap 

Tng cuôrng giám sat vic .chp hàñh pháp iut TTHC và THAI-IC dôi väi 
cac ca quanhành chinh iihi;nithc nói chung,UBND, Chü tjch UBND các c.p fl 
•riêng theo quy djnh ci.'ia Li4t Mt tr.n T quc Vit Nam và các vAn ban pháp 
1ut cO lien quan. 

2.6. K/an nghj dñi vM Uy ban nhân dan cdc cap 

- Ngxi dfrng d&ti cu 'quan h?tnh  chlnh nh nirâc, xiMt là ngtrri dCrng dAu 
TJBND các tinE, thành ph6 trrc thuc Trung uong cn xác djnh rô vai trô, trách 
nhiêm ci'ia minh d& vOi cOng tác TFIAHC theo dung quy djnh cüa Nghj djnh so 
71/2016/NE)-CP, tr do chi dao sátsao, quy& ht viéc tin hanh cáo ban an, quyét 
dinh cua Tàa an ye vz an hánh chinh da co hiu 1%rc pEat sinh tren dia  ban, nhat 
là cáo bàn an, quyt djnh dätn dçng nhiu nArn chua dtrçic thi hành dirt dim. 

- Chü tjch UB.ND cáo cAp cAn thic hin nghiêm, hiu qua hai vai trO: Vai 
tm là ngu&i phai thi hânh. an trong cac phan quyét cCia Toa an và vai trO là thu 
tnr&ng ca quan cAp trer tnjc tiép cua ngithi phai thi hãnh an trong vic dOn dôc, 
chi duo, kim tra và xr. 1 nghiêrn trách nhirn ngui: Co :th.m quyàn cA dirOi 
khOng chip hành an hânh chfnh theo dün quy dnh cia Li4t TTHC nAm 2015 
va Nghi dinh s 71/2016/ ND-CP Trtrang bcrp can thit thi lap t cong tao dé 
t&ig hcip, rá soát,. dánh giá, l.p k hoch, lên phucmg an d tham rraru giâi quytt 
dfrt di4m di vri tfrng vi vic cii the. 

2 7. K/En nghj vol lien ngành Twphdp Trung wlng 

- Nghiên cru ban hành Thông tir lien ijch huóng dn thi hành L4t TTHC 
nAm 201'Svè THAI-IC vàNghj djh s 7:112016/ ND-OP dquy djnh ciii th han, 
h.ràng dn th&ig nht nh€tng vk ct dang COn cO quan dim khác nhau; cáo quy 
trInh, qiiy ch phi hqp lien ngânh trong cong tác THAHC. ..d kp th&i tháo gr 
ihü khó khAn, wang thc trong cOng tác nay ,ihtrv&i d th.m quyn theo däi 
THAHC cua ca quan THADS d& vcn nhCkng ban an, quyêt dmh cua Toa an ye 

p - , .. •.. A vti an banE -chinh dtrqc-  thii ly, giai quyet tnthc thai diem Lut TTHC nam 2015 
r/ hiii ln'r i-hi hnh 
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- Hang nãm, phi hçTp t chi'rc hi ngh rut kinh nghim lien ngành v cong 
tác giâi quy&t các vii  an hàrth chinh và THAHC. Thng cumg ph6i hçrp trong 
cong tác thanb tra, kim tra vic chp hành pháp 1ut v THAHC ti các da 
phurng con ton d9ng an hành chinh. 

- TANDTC, VKSNDTC cO c ch xem xét, phári hi kp thyi các ni dung 
dé ngh kháng ngh giám dãc th.m, tái thm. cüa ca quan hânh chinh d& vâi 
rthüng bàn an, quy&t djrih d1 co hiu Itrc pháp lut nhtrng khó THA.1C, d.c bit 
là cAc bàn an, quy&t djnh v th dai, CO tác dông dn tinh hinh an niiTh chinh tj 
và trt tir an toãn xà hi t?i  dja phi.rcrng. 

2.8. Yea cáu dôi vói H thdng Thi hành an dânst 

- CAn nhn thrc dtng vã dAy dü vj tn, val. trO, trách nhim ciia.H thng 
TEJADS trong vic gitip Chinh phü, B Tii phAp quàn I' rthà nUóà v cOng tác 
THAHC; giup UBND cing cap chAp hânh nghiem phAp luat TTHC vâ THAHC. 

- Tip tic thirc hin th:ing, dy dü trách nhiêm ye tham mi.ru giüp B Tt.r 
phAp d giup ChInh phü quãn l nhà niróc ye cong tác THAHC;;các ca quan 
THADS thirc hin dt:ing, day dii trách nhim theo dOi THAHC theo qi4y djiih cüa 
Luât FiHC näm 2015, Ngh djnh s 71./20I6/ND-CP và hir&rig dn a'Bô Tu 
phAp, Tang ciic THADS, trong dO có .ni dung kin nghj TOng ciic THADS bAo 
cáo Bô Tu phAp kiên ngh Thu tu&ng Chinh phü xfr 1' trAch nhirn dôi vâi 
UBND, Chi.i tch IJBND cAp tirih khóng chAp hành An hânh chinh. 

- Tang cLthng tinh chü dcng, trAhnhm pMi hp v&i Tôa an nhân dan, 
Vin kim sat nhân dan va các ca quan tu pháp thuc UBND cng cap trên dja 
bàn trong hoat  dng theo döi THAHC d cOng tác theo döi THAI-iC di vào chi&u 
sâu, tránh rnang tinh hinh thirc, phát huy tôi da duçic hiu qua thüc day kêt qua 
THA}IC; dông th0i, giüp UBND cüng cap chAp hành nghiêm pháp h4t TTHC 
và THAHC. 

- TrCn ca s kt qua sci k& dánh giá 05 n.m trin khai thi hành Nghj djnh 
L -. . so 71120161ND-CP, co ke hoach tham muucho ianh d4p B9 Tir phap de khan 

tnrcrng thc hin các giâi phAp, kiên ngh flêu tai báO cáO nay. 

Trêi day là bAo cáo clátTh giA kt qua 05 näm tni&ikhai thi hành Nghj djnh 
so 71120 1 6/ND-CP ngày 0 1/7/2016 cüa ChInh phü quy dinh thai han, trinh tir, 
thu tuc thi hành An hành chInh Va xr I' trách nhim dOi v&i nguai không thit 
hành bàn an, quyth djnh cua TOa An, B Tr phAp trn trçng bAa cáo Chmnh phil!. 

Ncri ,ihân:
TRUONG - Nhir rrén (d b/c); / K •

NG - Tht rtrang  Chfnh phü (d b/c); ' ---.- 
- Phó ThU uràng  TTCP Pharn l3lnhMinh (d b/c);  
- Bô truãng  (d b/c);  
• Tóa an nhAr, dan tói cao (dé phôi hap);  
- Vith kiêm sat nhãn dan tôi cao (dé phôi hçvp);  
- UBND các tfnh, IP trrc thuc TW (dé chi dao thrc hin);  
• Ltru: VT, TCTHADS, 





CHINH PHU CQNG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

S: 71/2016/ND-CP Ha Nói, ngày 01 tháng 7 nám 2016 

NGH! DINH 

QIJY DINH  THOT HiN, TR1NH T1, THU TVC  THI HANH AN HANH CHfNH VA 
XTIT L TRACH NHTM DOT vOi NGTSOI KHONG THI HANH BÀN AN, QUYET 

DIINH CUA TOA AN 

Can cz Lugt t4i ch&c ChInh pht ngây 19 tháng 6 nárn 2015; 

Can thLut td tng hânh chinh ngày 25 tháng 11 nám 2015; 

Can thLuát can bó, cong ch&c ngày 13 tháng 11 nám 2008, 

Can thLut viên ch&c ngày 15 tháng 11 nàm 2010, 

Theo dé nghj caa Bó tnthng Bç3 Twpháp, 

Chinh pht ban hành Nght djnh quy dinh thai hqn, trInh ty, th tyc thi hành an hành 
chInh và xz- l trách nhim dôi vai ngw&i không thi hành ban an, quyêt dinh cia Tda an. 

Chtroiig I 

QUY D!NH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Nghj djnh nay quy dinh th&i han,  trmnh tr, thu tiic thi hành ban an, quyt djnh cüa Tôa an 
ye vi an hành chinh; bin pháp xir 1' trách nhim doi vai ngithi khong thi hành ban an, 
quyêt dnh cüa Tôa an; nhim vii, quyên han  cüa c quan, to chic, cá nhân trong thi hành 
an hành chInh. 

Diu 2. Di trçvng áp diing 

Ngh dnh nay áp diing di vOi car quan quân 1r nhà nuâc v thi hành an hành chInh; car 
quan thi hành an dan sir; car quan, to chüc, Ca nhân có lien quan den cong tác thi hành an 
hành chinh. 

Diu 3. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong Nghj djnh nay, các tr ngii dtrOi day thxçic hiu nhtr sau: 



1. Thi hànli an hành chmnh là vic thi hành ban an, quyt dinh cüa Tôa an v vi an hành 
chInh duçic thi hành quy djnh t?i  Diêu 309 Lut t tmg hành chinh, tth quy& dinh v 
phn tài san trong bàn an, quyêt dnh cüa Tôa an ye vii an hành chinh. 

2. Dirang sir bao g6m nguii duçic thi hành an, nguri phái thi hành an. 

3. Ngiii &rçic thi hành an là cá nhân, ca quan, t chüc duçsc h'uâng quyn lçii trong bàn 
an, quy& djnh cUa Tôa an v vi an hành chinh di.rçic thi hành. 

4. Ngtr&i phài thi hành an là cá nhan, ccr quan, t chIrc phâi thuc hin nghia vi trong ban 
an, quy& djnh cüa Tôa an v vii an hành chInh duçic thi hành. 

5. Ngithi có quyn lçii, nghia vii lien quan là cá nhãn, cci quan, M chic có quyn lqi, 
nghia vi lien quan tnrc tiêp den vic thrc hin quyên, nghia vi thi hành an hãnh chInh. 

6. Châm thi hành an là hành vi C6 ' cüa nguii phãi thi hành an không chip hành bàn an, 
quy& djnh cüa Tôa an ye vii an hành chinh trong thri han tir nguyen thi hành an quy djnh 
ti khoãn 2 Dieu 311 Lut to ting hành chInh. 

7. Không chip hành an là hãnh vi c6 ca ngu&i phâi thi hành an không chAp hãnh, chAp 
hãnh không dung hoc không day dü nôi dung bàn an, quyêt dinh cüa Tôa an ye v*1 an 
hành chinh khi dä có quyét djnh buôc thi hành bàn an, quyt djnh cUa Tôa an (sau day gi 
là quyt dinh buc thi hành an hành chInh) hoc có biên bàn yêu câu to chirc thi hành an 
cUa Chap hành viên theo quy djnh ti khoàn 2 Diêu 19 Nghj djnh nay. 

8. Can tr vic thi hành an là hành vi trái phap luât tác dng dn qua trinh thi hành an dn 
den chm thi hành, không thi hành hoàc thi hành khOng dày di ni dung bàn an, quyêt 
djnh cüa Tôa an. 

9. Vi pham gay h.0 qua nghiêm trong trong thi hành an hành chInh là trIx1ng hcip vi 
pham lam ánh huâng den uy tin ci:ia ca nhân, c quan, to chüc ncii can b, cOng chüc, 
viên chirc clang cOng tác hoc gay thit hi ye tiên, tài san phãi bôi thung mt lan có giá 
tn duài 20 triu dng. 

10. Vi pham gay hâu qua rAt nghiêm trQng trong thi hành an hành chInh là tnthng hçip vi 
pham lam giám uy tin ct'ia cá nhân, co quan, tO chIrc ncii can bO,  cOng chüc, viên chtrc 
clang cOng tác hoAc gay thit hai  ye tiên, tài san phài bôi thumg mt lAn có giá trj ttr 20 
tniu dOng den duài 50 triu dOng. 

11. Vi pham gay hu qua dc bit nghiém tr9ng trong thi hành an hành chInh là trwing 
hcip vi pham lam mat uy tin cña cá nhân, Co quan, to chüc noi can b, cong chüc, viên 
chüc clang cong tác; mat doàn kêt ni bç5, gay dir lu.n xAu, birc xüc trong can b, clang 
viên và nhãn dan; lam mat niêm tin cüa nhan dan d6i vi ccr quan, to ch(rc hoc gay thit 
hai v tin, tài san phái bôi thurng mt lan có giá trj tir 50 triu dông trâ len. 



Diu 4. Nguyen tc thrc hin trinh tir, thu tuc và xfr 1' trách nhim trong thi hành 
an hành chinh 

1. Chip hành nghiêm bàn an, quyt djnh cUa Tôa an, bão dam lçii Ich cUa Nhà ntrOc, 
quyén và lçii Ich hçip pháp cüa Co quan, to chirc, cá nhân. 

2. Ng.thi duçcc thi hành an, ngithi phãi thi hành an bInh dng tnthc pháp 1ut. Mci hành vi 
vi pham pháp 1ut ye thi hành an hành chInh dêu phãi duçc xü 1' kip thai, khách quan, 
nghiêm minh theo ding quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Xác djnh trách nhirn cUa ngithi dung Mu cüa Co quan, t chic, cá rthân là ngu1i phái 
thi hành an, co quan cap trên trirc tiêp cüa ngtr&i phãi thi hành an trong thi hành an hành 
chInh. 

Diu 5. Quyn, nghia vy cüa ngu*i dtrçrc thi hành an 

1. NgixOi dizçic thi hành an có cac quyn theo quy djnh cña Luat  t ting hành chInh và các 
quyên sau day: 

a) Yêu cAu ngtr&i phãi thi hành an thirc hin nghia vii trong ban an, quyt djnh cüa Tôa an 
theo quy djnh cüa Lust to ting hành chInh, Nghj dnh nay và pháp 1ut Co lien quan; 

b) Yêu cAu TOa an dãra bàn an, quyt djnh giâi thIch nhung dim chua rO, dInh chinh sai 
sot trong bàn an, quyêt dnh dê thi hành; 

c) Duoc thông báo v thi hành an; 

d) D ngh Tôa an dà xét xir so thm ra quyt djnh buc thi hành an hành chInh khi ht 
thai hn tr nguyen thi hành an; 

d) Dê ngh ngtrai dirng dâu, ngtthi dung Mu co quan cap trên trirc tiêp cüa ngi.rai phái thi 
hành an kiêm tra, don dOc, chi dao  và xem xét xir l' trách nhim dOi vâi ngtrai phái thi 
hành an, nguâi dung dâu cUa ngithi phài thi hành an trong truang hçp chm thi hành an, 
không chap hành, chap hành khOng dung hoc không dày dU nOi  dung bàn an, quyêt dnh 
cüa TOa an theo quy dnh cUa pháp 1ut; 

e) D nghj co quan thi hành an dan si,r noi Tôa an dã xét xu so thm theo dOi vic thi 
hành an hành chInh theo quy dnh cüa Nghj djnh nay và pháp luat  có lien quan; 

g) Khiu nai,  th cáo v thi hành an hành chInh; 

h) Uy quyn cho ngtthi khác thirc hin quyn vâ nghTa vi cüa minh. 

2. Ngiräi duçic thi hành an có các nghTa vii theo quy dnh cüa Luât t ti'ing hành chInh và 
cac nghia vi sau dày: 



a) Thi hành ban an, quyt dnh cüa Tôa an; 

b) Thông bao cho ngithi phài thi hành an, c quan, t chi'rc, cá nhân Co lien quan khi có 
thay dôi ye dja chi, nai ci' trü; 

C) Thông báo k& qua thi hành an cho Tôa an da xét xir s thm, ngu&i düng dAu cci quan 
cap trên trirc tiOp và c quan thi hành an dan sir ncii Tôa an dA xét xü sc thâm trong 
trtthng hçip ngiz?i duçic thi hành an là co quan. 

Diu 6. Quyn, nghia vii cüa ngtrôi phài thi hãnh an 

1. Ngwii phái thi hành an có các quyn theo quy dinh cüa Lutt t tiing hành chInh và các 
quyên sau day: 

a) Dirçic thông báo v thi hành an; 

b) Yêu cu Tôa an dâra bàn an, quy& djnh giài thIch nhng dim chi.ra rô, dInh chInh sai 
sOt trong bàn an, quyêt djnh dê thi hành; 

c) Khiu nai,  t cáo v thi hành an hành chInh. 

2. Ngithi phái thi hành an có các nghia vii  theo quy djnh cüa Lutt t tking  hành chInh Va 
các nghia vi sau day: 

a) Chap hành dung, d&y dü, kp thai bàn an, quyt dnh cUa Tôa an; 

b) Thông báo cho ngui duoc thi hành an, co quan, t chüc, cá nhân có lien quan khi Co 
thay dôi ye dja chi, noi ci' trñ; 

c) Thông báo kt qua thi hành an cho Tôa an dã xét xr sci thAm, ngithi dirng dAu c quan 
cap trên trirc tiêp vã cci quan thi hành an dan sir nci Tôa an dã xét xr sci thâm trong 
truông hqp ngui phái thi hành an là cci quan; 

d) Cung cp thông tin, các tài 1iu có lien quan v qua trinh và kt qua thi hành an theo 
yêu câu cüa cci quan thi hành an dan sir  và các cci quan Co thâm quyên. 

Diu 7. Trách nhim cüa ngirô'i dirng du co quan, t chfrc, cá nhân là ngirôi phãi 
thi hành an 

1. T chirc thi hành bàn an, quy& djnh cüa Tôa an; chju trách nhim theo quy djnh cüa 
pháp lut và tri.rOc ngthi dung dâu cci quan cap trOn trirc tiêp ye vic dê xày ra chm thi 
hành an, không chap hành, chap hành không dung hoãc không dày dü nOi  dung bàn an, 
quyêt djnh cüa TOa an t?i  cci quan, to chirc do minh là ngtthi drng dâu. 



2. Xü 1' kS lut di vâi cá nhân thuc phm vi quán 1' có hành vi cham thi hành an, 
không chap hành, chap hành không diing hoc không day dü nii dung bàn an, quyêt djnh 
cüaTôaán. 

3. Xem xét xr l' trách nhim d6i vth nguài phäi thi hành an theo kin nghj cUa cci quan 
thi hành an dan sij, c quan quãn l' nhà nuàc ye thi hành an hãnh chinh vâ thông báo ket 
qua giái quyêt cho ca quan dà kiên ngh trong thai han  05 ngày lam vic. 

Diu 8. Trách nhim cüa ngtrôi dfrng du co' quan cp trên trtrc tip cüa ngirôi phãi 
thi hành an 

1. Kim tra, don dc va xr l' trách nhim di vi ngtthi phái thi hành an thuOc thm 
quyên quãn 1 theo quy djnh cüa Nghj djnh nay và pháp lutt có lien quan. 

2. Xem xét xir l k' lut hoc d ngh co quan, ngu?i có thm quyn xü 1 k' 1ut d6i v&i 
ngithi dirng dâu cc quan, to chrc, cá nhân có hành vi chm thi hânh an, không chap hành, 
chap hành không dung hoc không day dü ni dung bàn an, quyêt djnh cüa Tôa an theo 
quy djnh cüa pháp lut. 

3. Xem xét xft 1 trách nhim di vth nguOi phâi thi hânh an theo kin nghj cüa co quan 
thi hành an dan sr, ca quan quán 1' nhà rnthc ye thi hành an hành chInh và thông báo két 
qua giãi quyêt cho cci quan dâ kiên nghj trong then han  05 ngãy lam vic. 

Diu 9. Giãi quyt khiu ni, tt cáo v thi hành an hành chInh 

1. Ducmg sr va ngiieni có quyên lçni, nghia vi.i lien quan có quyên khiu ai  các quyêt 
dnh, hành vi cUa ca quan, tO chüc, cá nhân phát sinh trong qua trInh thi hành an hành 
chInh khi cO cAn cü cho rAng quyêt djnh hoc hành vi do là trái pháp 1ut, xâm pham 
quyên, lçni ich hçxp pháp cüa mInh. Vic giái quyêt khiêu nai  duçvc thrc hin theo quy dnh 
cüa pháp 1ut ye khiêu nai. 

2. Cong dan có quyn t cáo vâi ccn quan, t chirc, cá nhân có thm quyn v hành vi vi 
phm pháp 1u.t cüa can bO,  Cong chuc, viên chirc trong qua trInh thi hành An hânh chinh 
gay thit hai  hoc de dça gay thit hai  lçni Ich cüa Nhà nuic, quyên, lqi ich hçp pháp cüa 
cá nhân, c quan, to chüc. Vic giái quyêt tO cáo duçxc thirc hin theo quy djnh cüa pháp 
luât ye tO cáo. 

Chtro'ng II 

THfl HAN, TR1NH TV, THU TJC THI HANH AN HANH CH!NH 

Muc 1. QUY D!NH CHUNG yE TH1 HiN, TR1NH TV, THU  TUC  THI HANH 
AN HANH CHINH 

Diu 10. Ttr nguyen thi hành an 



1. Nguôi phãi thi hành an có trách nhim thi hành bàn an, quyt dlnh  cUa Tôa an trong 
th?n han quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 311 Lut to ti1ng hãnh chInh. 

2. Trong thi h?n  03 ngày lam vic, k t ngày ht thai hn tr nguyen thi hành an quy 
djnh t?i  khoãn 2 Diu 311 L4t to tirng hânh chinh, co quan phãi thi hành an phái thôn? 
báo bang van bàn tinh hInh, két qua thi hành an cho Tôa an dà xét xr so thãm, Vin kim 
sat và co quan thi hành an dan sr câng cap vói Tôa an dà xét xü so thâm, ding th&i báo 
cáo Ca quan cp trén trirc tiêp. 

Diu 11. Yen cu ra quyt djnh buc thi hành an hành chmnh 

1. Khi ht thôi han tr nguyen thi hành an quy djnh tai  dim b khoãn 2 Diu 311 Lust  t 
t1ng hành chInh ma ngithi phai thi hành an khôn tr nguyen thi hành thI ngixii ducic thi 
hành an có quyên d nghj Tôa an cia xét xü sa thâm ra quyêt djnh buc thi hành an hành 
chInh. 

2. Ngithi duçrc thi hành an tti mInh hoc üy quyn cho nguii khác yeu cu Tôa an ra 
quy& djnh buc thi hành an hành chInh bang hIrih thirc trrc tip np don, trInh bay bang 
Rn nói, gfri don qua djch vii bun chInh hoc các hmnh thüc khác theo quy djnh cüa pháp 
luat. 

Ngày yéu cAu ra quyt djnh buc thi hành an hành chinh ducic tInh tir ngày ngtrâi yêu ctu 
np don hoc trinh bay trirc tip hoäc ngày có dâu buu din nai gin. 

3. Dan yêu c&u ra quy& djnh buc thi hành an hành chInh Co các ni dung chü yu sau 
day: 

a) Ten, dja chi cña ngui yêu cu; 

1,) Ten TOa an ci xét xü so thm duoc yêu cu; 

c) Ten, dja chi cüa nguii duçic thi hành an, ngtr1i phái thi hành an; 

d) Ni dung yêu cu thi hành an; 

ci) Ngày, tháng, näm lam dan; 

e) ChU k hoc dim chi cüa ngui lam don; tru&ng hçTp là pháp nhãn tlii phài có cht k 
cia ngu&i dai  din hqp pháp và dOng dâu cia pháp nhãn. 

4. Dan yêu cu thi hành an duoc gth kern theo bàn sao bàn an, quyt djnh cüa Tôa an va 
các tài 1iu khác CO lien quan. 

Diu 12. Thi hành ban an, quyt dlnh  cüa Tôa an khi có quyt dlnh  buc thi hành 
an hành chInh 



1. Khi nhn &rçirc quyt djnh buc thi hành an hành chInh, ngix&i phài thi hành an có trách 
nhiém thi hành ngay bàn an, quyét dnh cUa Tôa an. 

2. Ngu&i ding dAu Co quan, to chic, cá nhân phãi thi hành an có trách nhim t chirc thi 
hành bàn an, quyêt cIJrih cüa Tôa an, chiu trách nhim tniàc pháp lut và trithc nguài 
thng dâu co quan cap trên trrc tiêp ye vic không chap hành, chap hành không dung 
hoc không day dü ni dung bàn an, quyêt dnh cüa Tôa an. 

3. Trong th?ii h?n  05 ngày lam vic, k tr ngây bàn an, quyt djnh thrcic thi hành xong, Co 
quan phãi thi hành an thông báo két qua cho Tôa an dà xét xü so thârn, Vin kiêm sat và 
Co quan thi hành an dan sr cung cap v&i Tôa an dà xét xi so thâm, dông thi báo cáo co 
quan cap trén trrc tiêp. 

Diu 13. Chi d30, don d6c vic thrc hin quyt djnh buc thi hành an hành chInh 

1. Trong thôi hn 03 ngàylàm vic, ktir ngày nhn drçrc quyt dinh buc thi hành an 
hành chInh, ngi.rñ dirng dâu co quan cap trên trirc tiêp cüa ngui phài thi hành an có 
trách nhim ban hành van bàn chi do ngtri phài thi hành an nghiêm chinh thi hành bàn 
an, quyêt djnh cüa Tôa an. 

2. Trting hçrp dà nhn duçic van bàn chi dao  quy dnh tai khoán 1 Diu nay ma ngtrâi 
phài thi hành an vn không chap hành, chap hành không dung ho.c không dày dü nOi 
dung bàn an, quyêt dnh cüa Tôa an thI nguäi dirng dâu co quan cap trén trijc tiêp Co van 
bàn chi do ye vic xem xét xü 1' trách nhim hoc dê nghj co quan, ngi.ri cO thâm 
quyên xem xét xir l trách nhim dOi vài ngr&i dirng dâu cüa co quan, to chi'rc, cá nhan là 
ngräi phãi thi hânh an theo quy djnh ti Ngh dnh nay và pháp luat Co lien quan. 

3. Các van bàn chi d?o quy djnh ti khoàn 1 và khoän 2 Diu nay phài duc gui cho Tôa 
an dã ra quyêt djnh buc thi hành an hânh chInh, Vin kiêm sat và co quan thi hành an 
dan sir cüng cap vi TOa an dà xét xr so thâm. 

Diêu 14. Tip nhn bàn an, quyêt djnh cüa TOa an, theo dOi vic thi hành an hành 
chInh, quyt dlnh  buc thi hành an hành chinh 

1. Co quan thi hành an dan sr cüng cAp vài Tôa an dà xét xü so thAm CO trách nhim tip 
nhân bàn an, quyêt dnh cüa TOa an ye vi an hành chInh do TOa an gth. 

Khi tip nhn bàn an, quy& djnh, co quan thi hành an dan si,r phái kim tra, vào s nhn 
bàn an, quyêt djnh. So nhan bàn an, quyêt dnh phái ghi rO so thur tir; ngày, thàng, nàm 
nhan bàn an, quyêt djnh; so, ngày, tháng, nAm cüa bàn an, quyêt djnh và ten Tha an ra 
bàn an, quyêt djnh; ten, da chi cua duong sir và tài Iiu khác cO lien quail. Vic giao, 
nh.n trirc tiêp bàn an, quyet dlnh phài CO chü k' cüa hal ben; trithng hp nhn dtrc bàn 
an, quyêt djnh vâ tài 1iu cO lien quan bang djch vi bu'u chInh thi ca quan thi hành an dan 
su phái thông báo bang van bàn cho Tôa an dã gun bit. 



2. Khi nhãn dtrçc bàn an, quyt djnh c'üa Tôa an, cy quan thi hành an dan sir phâri cong 
Chap hành viên th%rc hin theo dôi vic thi hành an hành chinh. 

Trong thci han  05 ngày lam vic, k tr ngày nhn dtrqc bàn an, quyt djnh cña Tôa an, ca 
quan thi hành an dan sr có trách nhim ra van bàn thông báo ye vic tr nguyen thi hãnh 
an gui ngu? phài thi hành an. NOi  dung thông báo nêu rö thôi han  tir  nguyen,  trách 
nhim to ch'tc thi hành an, vic xü 1 trách nhim neu khOng chap hành an. 

D6i vài bàn an, quyM djnh cüa Tôa an quy dinh tai  dim e và dim g khoãn 1 Diu 311 
Luât to timg hành chInh thi phâi ra ngay thông báo ye vic tr nguyen thi hành an. 

3. Trong th?ii hn 03 ngày lam vic, k tr ngày nhân dtrçic quyt djnh buOc  thi hành an 
hành chInh, Chap hành viên duçic phân cong theo dOi vic thi hành an phài lam vic vài 
ngui phái thi hành an dê yêu câu thrc hin nghTa vti trong bàn an, quyêt djnh ciia TOa 
an. NOi  dung lam vic phái duçic 1p thành biên bàn. 

4. Ci quan thi hành an dan sir có quyn yêu cu ngu?xi duçc thi hành an, ngun phãi thi 
hành an, thu trtthng trjc tip cüa ngithi phài thi hành an cung cap thông tin, tài 1iu có 
lien quan ye qua trinh và kêt qua thi hành an. 

5. Co quan thi hành an dan sr có vAn bàn kin nghj co quan, ngixôi có tMm quyn xr 1 
trách nhim dôi vài ngtthi phài thi hành an chm thi hành an, không chap hành, chap 
hành không di1ng hoc không day dü ni dung bàn an, quyOt djnh cüa Tôa an theo quy 
djnh cüa Lust tO t.jng hành chinh và Nghj djnh nay. 

6. Thu tru&ng cci quan thi hành an dan sv có quyn yêu cAu TOa an dA ra bàn an, quyt 
djnh giãi thIch bang vAn bàn nhfrng diem chua rO, dInh chinh sai sot trong bàn an, quyêt 
d1nh c1 thi hành; kin ngh ngithi cO thãm quyên kháng ngh theo thu tic giám dc thm 
hoc tái tMm d6i vâi bàn an, quyt djnh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

7. Chip hành viên duqc phân cOng có trách nhim 1p h so theo dOi thi hãnh an hành 
chmnh; cp nht và bô sung day dü các tài 1iu vào hO so vi viêc. Ho so gOm: 

a) Bàn an, quy& djnh cua TOa an; 

b) VAn bàn thông báo v vic tir nguyen thi hành an; 

c) Thông báo kt qua thi hành an hành chInh; 

d) Quy& djnh buc thi hành an hành chinh, nu có; 

d) Các vAn bàn chi dao  cüa ngithi drng dâu co quan cap trên trrc tiêp cüa nguOi phâi thi 
hành an, nêu có; 

e) Quy& djnh xu 1' frach nhim do chm thi hành an, không chp hành, chp hành khOng 
dung hoäc không day dü ni dung bàn An, quyêt djnh cia Tôa An, nêu có; 



g) Các tài 1iu khác có lien quan. 

sa thi hành an hành chInh phâi th hin toàn b qua trmnh theo döi, kim tra, don dc 
thi hânh an hành chInh và disqc liru tr& theo quy djnh cüa pháp 1ut ye liru tr&. 

Muc 2. THI HANH AN HANH CHINH TRONG CAC TRUNG H1P CV THE 

Diu 15. Thi hành ban an, quyt djnh cüa Tôa an v vic không chp nhn yêu cu 
khô'i kiên 

1. Triz&ng hçp bàn an, quyét djnh cüa TOa an v vic không chip nhn yêu cu khii kin 
quyêt djnh hành chmnh, quyêt dnh k' 1ut buc thôi vic, quyét dnh giâi quyêt khiêu nti 
ye quyêt djnh xr 1 vii viêc canh tranh, danh sách cü tn ma quyêt dnh do chua duçic thi 
hành hoc mâi thi hành dirçic mOt phân thj các ben thrcmg sir phái tiêp tiic thi hành quyët 
dinh do. 

2. Ca quan có thâm quyên cO quyn áp ding bin pháp cuüng chê hành chinh d thi hành 
quyêt dnh hành chInh có hiu hrc theo quy djnh cia pháp 1ut. 

Vic thi hành quyt djnh giâi quyt khiu nai  v quy& djnh xir I' vi vic cnh tranh di.rçc 
thic hin theo quy dnh cüa pháp 1ut ye cnh tranh. 

Diu 16 Thi hanh ban an, quyt dinh cua Toa andã huytoan bo hoäc môt phn 
quyet d!nh hanh chinh, quyet dnh giai quyet khieu ni ye quyet d!nh xir ly vi viçc cnh tranh 

1. Trithng hcip bàn an, quy& dmh cüa Tôa an tuyên bUy toàn b quyt djnh hành chInh, 
quyêt djnh giâi quyêt khiêu ni ye quyêt djnh xir 1' vi vic cnh tranh, ngrii phãi thi 
hành an phái thrc hin nhiém vii, cong vii theo ni dung bàn an, quyêt djnh cUa Tôa an 
và theo quy djnh cUa pháp 1ut; thc hin kiên nghj cUa Tôa an ye vic xU 1 dôi vi 
quyêt dnh hành chInh trái pháp 1ut dà bj hUy; tnthng hçp quyêt djnh do dà dtrqc thi 
hành toàn b hoc mt phân thi ca quan d ban hành quyêt djnh hành chInh phái thijc 
hin các thU tiic, bin pháp clê khôi phi,ic quyên và 1çi Ich hçp pháp cUa các ben theo quy 
dnh cUa pháp lut. 

2. Trithng hçp bàn an, quy& djnh cUa TOa an tuyën hUy mt phAn quy& dnh hành chinh, 
quyét djnh giâi quyêt khieu nai ye quyêt djnh xCr 1' vii vic cinh tranh, ngui phái thi 
hành an phái th,rc hin nhiém vu, cong vii theo nOi dung bàn an, quyêt djnh cUa Tôa an 
va theo quy djnh cUa pháp 1ut; thrc hin kiên nghj cUa Tôa an ye vic th 1' dOi vâi phân 
quyêt dlnh hânh chinh trái pháp lu.t dA bj hUy; tnxng hçrp phân quyêt dlnh bj hUy dà 
throc thi bath toàn bô hoäc môt phan thI cr quan cia ban hành quyét djnh hành chInh phái 
thrc hin cac thU tic, bin pháp dê khôi phic quyên và 1i Ich hp phàp cUa các ben theo 
quy djnh cUa pháp 1ut. 

Các ben có trách nhiêm thi hành phn không bj tuyên hUy trong bàn an, quyt dnh cUa 
TOa an theo quy dnh ti Diêu 15 Nghj djnh nay. 



Diu 17. Thi hành ban an, quyt tllnh cüa Tôa an dä hüy quyt dnh k Lut buc 
thôi vic 

1. Truimg hç ban an, quyt djnh cüa TOa an dã hüy quy& djnh k 1ut buOc thôi vic thi 
ngu&i th'rng dâu Ca quan, tO chüc dã ra quyêt djnh kS' 1* buOc thôi vic phái nhan ngixii 
bj buc thôi vic tth lai lam vic và cong bô Cong khai theo quy djnh cüa pháp lust v can 
b, cOng chirc, viên chüc. Vic tiêp nh3n trâ 1a lam vic phài 1p thânh biên bàn, có sir 
ching kiên và k ten vào biên bàn cüa Chap hành viên. 

2. Sau 03 ngày lam vic, k tr ngày nhn cluqc quyt djnh buc thi hành an hành chinh 
ma nguô'i phãi thi hành an van không tiêp nhn ngtthi bi buOc  thôi vic trâ 1i lam vic, 
cci quan thi hãnh an dan sir yêu câu các ben den tri sà ccr quan thi hành an dan sr dê 1p 
biên bàn ghi nhn sir vic. Biên bàn nêu rO l do không thi hành an, ghi nhãn kin ciXa 
các ben, vtràng mac, khó khän d lam can ciX xem xét xi:r l trách nhim. Trumghccp môt 
trong các ben yang mt không CO lr do chinh dáng, cci quan thi hành an dan sir van 1p 
biên bàn dê lam can cü xem xét xr 1 trãch nhiêm. 

Diu 18. Thi hành bàn an, quyt dinh cüa Tàa an v hành vi hành chinh 

1. Tnthng hqp bàn an, quyt djnh cüa Tàa an dà tuyên b6 hành vi hành chInh dã thrc 
hin là tráipháp lut thi nguài phâi thi hành an phái chain diXt thrc hin hành vi hành 
chmnh do kê tr ngày nhãn thrçic bàn an, quyêt djnh cüa TOa an. Vic châm dirt thic hin 
hành vi hành chInh phãi thrçic 1p thành biên bàn, có sr chiXng kiên và k' ten vào biên 
bàn cila Chap hành viên. 

Nguôi dtrqc thi hành an có quyn yen cu cci quan thi hành an dan sij 1p biên bàn v vic 
ngtri phâi thi hành an vn tiêp niC thc hin hành vi trái pháp luât sau khi dA bj Tôa an 
tuyên là trái pháp lut. Nguñ dung dâu co quan cUa ngithi thrc hin hành vi hành chInh 
trái phá.p lust  có trách nhim yêu câu nguii dO châm diXt thirc hin hãnh vi hành chInh 
theo ding bàn an, quyêt djnh ciXa Tôa an. 

2. Tnr?ing hçip bàn an, quy& djnh cüa Tôa an tuyên b6 hành vi khOng thrc hin nhim viii, 
cong vii là trái pháp 14t thI ngui phài thi hành an phài thrc hin nhim v11, cong vii theo 
quy djnh cña pháp 1ut kê tr ngày nhân duçic bàn an, quy& djnh cüa TOa an. 

Ngthi duccc thi hành an cO quyn yêu cu co quan thi hãnh an dan sT 1p biên bàn v vic 
nguôi phâi thi hành an vn không thrc hiên nhim viii, cong vii theo quy djnh cüa pháp 
1i4t. Nguii dung du cci quan cña ngithi không thrc hin hành vi hành chinh cO trách 
nhim t chiXc thrc hin nhim vi, cOng vi theo dung bàn an, quyt djnh ciXa Tôa an. 

Diu 19. Thi hành bàn an, ¶uyt djnh buc sura di, b sung danh sách cu tn, quyt 
djnh áp dyng bin phap khan cp tm thèi 

1. NguOi dung dAu ccv quan phài thi hành an phái thirc hin ngay vic süa di, b sung 
danh sách cü tn; tm dInh chi vic thi hành quyt djnh hành chInh, quyêt djnh k luât 
buc thôi vic, quyêt djnh xü 1 vi vic canh tranh; tm dung vic thc hin hành vi hành 



chInh; không thrc hinhoàc phài thrc hin hành vi nht djnh theo dung quyt djnh áp 
diing bin pháp khân cap t?m th?ii. 

Vic si:ra di, b sung danh sách cr tn, thirc hin bin pháp khn cp tim th?n phài dirçc 
1p thành biên bàn, có sir ching kiên và k ten vào bién bàn cUa Chap hành vién. 

2. Tru&ng hcip ngui phái thi hành an không sra di, b sung danh sách cir tn, không 
thrc hin quyêt djnh áp ding bin pháp khân cap tm thi thI ngu?ii duçic thi hành an có 
quyên yêu câu cci quan thi hành an dan sir 1p biên bàn ye vic ngirn phái thi hành an 
không chap hành an, dông thi thirc hin quyên theo quy djnh tai diem d, diem e khoãn 1 
Diêu 5 Nghj dnh nay. 

Chirong III 

X1 LY TRACH NHIEM TRONG Till HANH AN HANH CHfNH 

Mc 1. X1 LV KY LUAT TRONG Till HANH AN HANH CH!NH 

Diêu 20. Xu 1 k 1ut d6i vol can b, cong chfrc, viên chfrc trong thi hành an hành 
chInh 

1. Cong chirc, viên chüc có hành vi vi pham pháp 1ut v thi hành an hãnh chInh thI tuy 
theo tInh chat, muc do vi pham có the bj th 1' k' 1ut theo quy djnh ti các diêu 21, 22, 
23, 24, 25 và Dieu 26 Nghj dnh nay. 

2. Nguyen täc, thâm quyên, trmnh tij, thu tiic và các ni dung khac Co lien quan dn viêc 
xir l' k' 1ut cOng chüc, viên chüc vi pham trong thi hành an hành chinh chua di.rgc quy 
dnh tti Nghi djnh nay duçic thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut ye xii l' kr 1ut dôi 
vài cong chIrc, viên chüc. 

3. Vic áp diing các hInh thüc k' Iut, tMm quyn, tnInh tir, thu tiic xü 1 k' lut can b 
vi pham trong thi hành an hành chInh duc thijc hin theo quy djnh cOa pháp luat, diêu 1 
cOa Dáng COng san Vit Nam, to chuc chInh trj - xã hOi và van bàn cua cci quan, tO chc 
CO thâm quyên. 

4. Kt qua xü 1' k lut thrçic gài cho TOa an dã xét xü so thm, Vin kim sat va co 
quan thi hành an dan si,r cüng cap vol TOa an dà xét xü sa thâm. 

Diu 21. Khin trách 

HInh thüc k 1ut khin trach áp diing d6i vol cOng chüc, viên chrc cO mt trong các 
hành vi vi phm pháp 1ut ye thi hành an hành chInh sau dày: 

1. Châm thi hành an. 



2. Chip hãnh nhtrng không dung ni dung bàn an, quy& djnh ciia Tôa an trong thai han 
tir nguyen quy ctjnh tai  khoãn 2 Diêu 311 Lust  t tng hãnh chinh. 

3. Lçvi ding chuc vi, quyn hn can trô vic thi hãnh an. 

4. Ti chi lam vic hoAc không cung cap, cung cp nhrng không c1y dU thông tin, tâi 
lieu có lien quan ye qua trInh, kêt qua thi hành An cho các co quan có thãm quyn theo 
quy djnh cüa Lu@ to tmg hành chmnh và Nghj djnh nay. 

5. Co thai dO hách djch, cra quyn hoc gay khó khAn, phin ha d6i vài ngthi dixc thi 
hành An trong quA trInh t chrc thi hành an. 

6. Ngu?ii dfrng du cc quan, th chüc thi&i trách nhim trong vic chi dao,  kim tra, don 

doe thi hãnh an hành chmnh dê xáy ra hu quA nghiêm trong. 

Diu 22. CAnh cáo 

HInh thüc k' 1ut cãnh cáo áp dmg d6i vài cong chirc, viên chirc có mt trong cáe hành 
vi vi pham pháp luât ye thi hành An hành chInh sau day: 

1. Co hành vi quy djnh tai  khoân 1, 2 hoc 3 Diu 21 Ngh djnh nay và gay hu qua 
nghiêm tr9ng nhtrng dà thành khân kiêm diem trong qua trInh xem xét xr 1 k' 1ut. 

2. Sau khi cO quyM djnh buOc  thi hành an hành ehInh ma vn không chip hành, chAp 
hành không dung hoc không day dü nOi dung bAn An, quyêt dinh cüa Tôa An. 

3. Bj phat tCt cho htràng an treo hoc cAi tao  không giam giii v tOi  không chAp hành An 

hoc tOi  can trà vic thi hành an dôi v& cong chrc không gift chüc vu länh dao, quAn 1'. 

4. Viên chüc không gift chuc v lành dao, quãn 1' cO mOt trong cAc hành vi quy djnh tai 
Diêu 23 Nghj djnh nay. 

5. Nguii dung du ctii quan, t chüc thiu trách nhiêm trong vic chi dao,  kim tra, don 

dôc thi hành An hành chinh d xAy ra hu quA rAt nghiêm tr9ng. 

Diu 23. Ha bc hro'ng 

Hinh thuc k lut h bc luang áp ding di vâi cong chüc Co mt trong cAc hành vi vi 

pham pháp 1ut ye thi hAnh an hành chInh sau dày: 

1. CO hành vi quy dinh tai  khoán 1, 2 hoác 3 Diu 21 Nghj djnh nay và gay hâu quA 
nghiêm tr9ng. 

2. Sau khi cO quyt djnh buOc thi hành An hành chinh ma v.n không chAp hãnh, chAp 
hành không dung hoc không dày ctü nOi  dung bAn An, quyêt djnh cüa TOa An và gay hu 
quA nghiêm trçng. 



Diu 24. Giáng chuc 

HInh thi'rc k 1ut giáng chltc áp ding di vri cong chirc gilt chltc vii Iành do, quãn 1' có 
môt trong các hành vi vi phm pháp 1u.t ye thi hânh an hành chInh sau day: 

1. Sau khi có quyt djnh buOc thi hành an hành chinh ma vn khOng chap hành, chAp 
hành khOng dung hoc không day diX ni dung bàn an, quyêt dIIIi cüa Tôa an và gay hu 
qua rat nghiêm trpng nlurng dã thành khan kiém diem trong qua trInh xem xét xlr 1' k 
1ut. 

2. Ngir&i diXng du ca quan, t6 chitc thiu trách nhim trong vic chi dao, kim tra, don 
doc thi hành an hành chInh, dé xáy ra hu qua dc bit nghiêm tr9ng. 

Diu 25. Cách chtrc 

HInh thüc k 1ut cách chirc áp ding di vâi cOng chltc, vien chltc gilt chIrc vi lânh do, 
quán 1' có mOt trong các hành vi vi phm pháp 1ut ye thi hành an hành chInh sau dày: 

1. Sau khi cO quyt djnh buOc thi hành an hânh chInh ma vn khOng chAp hành, chAp 
hành không dung hoäc không dày dü ni dung bàn an, quyêt d:nh cüa TOa an và gay hu 
qua rat nghiêm trpng. 

2. Bi pht tà cho hithng an treo hoc cài t?o không giam gilt v ti không chAp hành an 
hoäc tôi can trà vic thi hành an. 

3. Vin chltc gilt chltc vi lãnh do, quân 1' cO mOt trong các hành vi quy djnh ti Diu 24 
Ngh djnh nay. 

Diu 26. Buôc thôi viêc 

Hinh thüc k luât buôc thôi vic áp ditng d& vài cOng chltc, viên chltc cO mt trong các 
hành vi vi phm pháp 1ut ye thi hành an hành chInh sau dày: 

1. Sau khi có quyt dlnh buOc thi hành an hành chInh ma vn khOng chAp hânh, chAp 
hành khOng dáng hoc không dày dü ni dung bàn an, quyêt djnh cüa TOa an và gay hâu 
qua dc bit nghiêm trpng. 

2. B pht tiX ma không duçvc hung an treo v ti không chAp hành an hoc ti can tr 
vic thi hành an. 

Mc 2. XI PHT VI PHiM HANH CHINH, TRUY CU1J TRACH NHIEM H1NH 
St!, TRACH NHIM VLT CHAT TRONG THI HANH AN HANH CH!NH 

Diu 27. Xii phit vi phm hành chInh 



1. Ca quan, t6 chüc, cá nhân c6 không chip hành an hoc can trô thi hành an thI tUy 
timg trlIxng hcfp ma bj th phat vi pham hành chmnh. 

2. Thm quyn, trInh tr, thu tiic xr pht, mi'ic phat vi phm hành chInh thuc hin theo 
quy dinh ciia pháp 1ut ye xü 1 vi pham hành chinh. 

3. K& qua xr phat vi pham hành chinh duçc gcri cho Tôa an da xét xi:r so thrn, Vin 
kiêm sat và Ca quan thi hãnh an dan s cing cap vài Tôa an cia xét xir so thm. 

Diu 28. Truy ciru trách nhim hlnh sr 

1. Ngui nào cóhành vi không thi hãnh an, khOng chp hành an, c6 ' can trà vic thi 
hânh an có dU yeu to cau thành tôi phm thi bj truy cru trách nhim hInh su theo quy 
dinh cüa B 1ut hinh sir. 

2. Ngrnii di'rng d&u, ngun dirng du ca quan cp trén trrc tip cüa ngu?ci phãi thi hành an, 
ca quan thi hành an dan sir, ca quan quàn l' nhà nuóc ye thi hành an hãnh chInh tüy theo 
chi'rc nàng, nhim vii, quyn han cüa mInh, cO trách nhim d nghi ca quan có thâm 
quyên truy thu trách nhim hinh sr dôi v&i nguii CO dâu hiu vi phm pháp 1ut hInh s 
trong thi hành an hành chinh. 

Diu 29. Trách nhim 4t chit 

Ngu&i phài thi hành an trong qua trInh thi hành an ma gay ra thit hi thI phái khAc 
hu qua, bôi thurng thit hi, hoàn trã theo quy djnh cUa pháp 1ut ye trách nhim boi 
thuôrng cua Nhà nuàc, pháp li4t  ye dan sll. 

Mc 3. CAC BIN PHAP X!Y LY KHAC 

L)iu 30. Cong khai thông tin v vic không chip hành an 

1. Trong th?ii h?n  05 ngày lam vic, k tir ngày nhân ducc quyt djnh buc thi hành an 
hành chinh, Ciic Thi hành an dan sr to churc Cong khai quyêt djnh buc thi hành an hành 
chInh bang hInh thüc däng tãi trén Trang thông tin din tir cia Ciic liii hành an dan sir 
dôi vài các viii vic thuc thâm quyên theo dOi cüa Cic và các Chi cic Thi hành an dan 
sr truc thuc; dOng thai tIch hçirp trén Cong thông tin din ter cüa Tong ciic Thi hành an 
dan sr thuOc B Tu pháp va Cong thông tin din tii Chirih phü di vài các vii vic ngthi 
phài thi hành an là Uy ban nhân dan cp tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh, B 
tnthng, Thu trir&ng ca quan ngang b, ca quan thuc Chinh phil 

2. Thông tin cong khai gm: 

a) Ten, cija clii cua ngun phãi thi hãnh an; 

b) S6, ngày, tháng, nAm yà ten TOa an ra quyt dinh buOc  thi hành an hành chinh; 



c) Nghia viii phái thi hãnh. 

3. Trong thi han  02 ngãy lam vic, k tfr ngày nhn duçc thông báo kt qua v vic thi 
hãnh xong, Cic Thi hành an dan sir dã cong khai thông tin phái châm dirt cong khai 
thông tin. 

Diu 31. Xem xét dänh giá, phãn 1oi can b, cong chfrc, viên chu'c vi phm pháp 
luât v thi hành an hành chinh 

Co quan, ngtr&i CO thâm quyên không xét thi dua, khen thi.r&ng; không dánh giá, phân 
loai a mirc do hoàn thành tot nhim vu, hoàn thành xuât sac nhiêm vçi dOi vOi can bO, 
cOng chrc, viên chüc vi phm pháp lut ye thi hành an hânh chInh. 

Chrnmg IV 

NHIM VIJ, QUVEN HíN CUA CAC CO QUAN, TO CH1YC TRONG Till 
HANH AN HANH CH!NH 

Diu 32. Nhim vçi, quyn han cüa B Ttr pháp trong thi hành an hành chInh 

1. Bô Ti.r pháp chju trách nhim trixâc ChInh phü thrc hin quán l' nba rnrac v thi hành 
an hành chinh theo quy c1nh t?i khoán 2 Dieu 313 Lut to timg hành chinh. 

2. BOTtr pháp giüp ChInh phü phi hop vài Tôa an nhân dan t6i cao, Vin kim sat nhân 
dan tOi cao trong cong tác quán l' nhà nuâc ye thi hânh an hành chInh vài các nhim viii 
sau dày: 

a) Ban hành van ban hoc trinh co quan có thâm quyên ban hành van ban quy phm pháp 
luât v thi hành an hành chInh; 

b) Theo dOi, kim tra, giâi quyt khiu nai,  t cáo v quán l thi hành an hành chInE; 

c) Xây drng báo cáo, th6ng ké, so kit, Mng kt v cong tác thi hành an hành chInh theo 
djnh kS' 6 tháng và hang nãm. 

3. B Tir phá chü tn, phi hop v&i các b, ngành, co quan co lien quan giüp Thi tucng 
Chinh phU kiêm tra, don doe vic thi hànhán; báo cao, dê xuât trong tnr&ng hop dé ngh 
Thu ttrOng ChInh phu xü l trách nhim dôi v&i nguai phái thi hành an là Uy ban nhãn 
dan cap tinh, ChU tjch Uy ban nhân dan cap tinh, B tnthng, Thñ tnrâng co quan ngang 
bO, co quan thuôc ChInh phü. 

4. Tang civic Thi hành an dan sij thuc Bô Tix pháp giüp BO trixàng Bô Tu pháp thirc hiên 
cac nhim vii và quyên han quy djnh tai khoân 1, 2 và 3 Diêu nay và các nhim vii, quyn 
han khác theo quy djnh cüa pháp lut. 



Diu 33. Nhim vi, quyn hn cüa các b, co quan ngang bi, co quan thuc ChInh 
phü 

1. Chi dao,  hucing dn t chirc thrc hin các ban an, quyt djnh ciia Tôa an lien quan den 
linh virc mmnh quán 1. 

2. Nghiêm chinh thrc hin nghia vi.i cüa ngithi phái thi hành an quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 
6 Nghj djnh nay. 

3. Xây drng tiêu chI dánh giá can bO,  xét thi dua khen thuàng di v6i các ci quan, 
chrc, cá nhân thuc pham vi quàn 1' trong vic thi hành an hành chinh. 

4. D:h  k' 6 tháng, hang näm hoc dot xut, báo cáo tinh hInh, kt qua thi hành an hánh 
chInh cüa b, co quan ngang bi, co quan thuc ChInh phü gri Bô Tu pháp dê tong hqp, 
báo cáo Chinh phü. 

Diu 34. Nhim v, quyn hn cüa Uy ban nhãn dan các cp trong thi hành an hành 
chInh 

1. Uy ban nhân dan cap tinh, cp huyn chi dao  Uy ban nhân dan cp duài và các co quan 
chuyên mon thuc Uy ban nhân dan nghiêm chinh thi hành an hành chmnh. 

2. Nghiêm chinh thirc hin nghTa vi cña ngui phái thi hành an quy dnh tai  khoán 2 Diêu 

6 Nghj djnh nay. 

3. Chi dao  vic thi hành an hành chInh di vâi các vi vic phüc tap, ãnh hu&ng dn tInh 
hInh kinh tê - xã hOi, an ninh trt t1r O dja phuong. 

4. Djnh k' 6 tháng, hang näm hoc dit xuAt, Uy ban nhân dan cp tinh báo cáo Bô Tu 
pháp; Uy ban nhân dan cap huyn, cap xàbáo cáo Uy ban nhân dan cap trên tlVc tiêp Va 
ca quan thi hành an dan s1r cüng cap vi Uy ban nhân dan cap trén tn,rc tiêp ye tInh hmnh, 

két qua thi hành an hành chInh cüa dja phucing. 

Diu 35. Nhim vi, quyn hn cãa co quan thi hành an dam sIr trong thi hành an 
hành chInh 

1. Nhim vi, quyn han  cüa Ciic Thi hành an dan sir cAp tinh 

a) Theo dOi viêc thi hành an hành chInh theo quy dInh  cüa  Lust  t tiing hành chInh và 

Ngh djnh nay; 

b) D nghj Tng cisc Thi hành an dan sj d xuAt, kin nghj cci quan Co thAm quyn kim 

tra, dOn dôc, chi dao,  xü 1' trách nhim dOi v&i cac vv. vic thi hành an hành chinh ma 
ngithi phái thi hành an là Chü tjch Uy ban nhân dan cap tinh, Uy ban nhân dan cap tinh 
và các cci quan, to chirc, cá nhân a trung ucing; 



c) D xut, kin nghj ca quan có thrn quyn kim tra, don dc, chi d?o,  xi.r 1' trách 
nhim dOi v6i các cá nhân, cci quan, to chrc phâi thi hành ban an, quyêt djnh c1ia Tôa an 
nhân dan càng cap, tth trtróng hçip quy djnh tai diem b khoân 1 Diêu nay; 

d) H.ràng dn nghip v1 quãn 1 thi hânh an hành chInh di vâi Chi ciic Thi hành an dan 
sir trkrc  thuc theo quy dnh tai Ngh djnh nay; 

d) X.r pht hoc d nghj co quan có thm quyn xr pht vi phm hành chInh theo quy 
djnh cüa pháp luât; 

e) Tang kt thirc tin thi hành an hânh chInh; th,rc hin ch d thng kê, báo cáo cOng tác 
to cht'rc, hoat ding thi hành an hành chInh theo quy djnh. 

2. Nhim vi, quyn hn cüa Chi cic Thi hành an dan sr cp huyn 

a) Theo dOi vic thi hành an hành chInh theo quy djnh cüa Lust t tung hành chinh vá 
Nghj dnh nay; 

b) D xut, kin ngh ca quan CO thrn quyn kim tra, don dc, chi do, xr 1' trách 
nhiêm doi vài cac cá nhan, Co quan, tO chüc phái thi hành ban an, quyêt djnh cüa Tôa an 
nhân dan càng cap; 

c) Xr phit hoc d nghj Ca quan có thm quyn xü pht vi phm hânh chInh theo quy 
djnh cUa pháp 1ut; 

d) Thrc hin ch dO thng kê, báo cáo cong tác thi hành an hành chInh theo quy djnh, 

Chiroiig V 

DIEU KIIOAN Tifi HANH 

Diu 36. Hiu hc thi hành và diu khoãn chuyn tip 

1. Nghj djnh nay có hiu 1%rc thi hành tr ngày 01 tháng 7 nAm 2016. 

2. Các ban an, quyt dnh cUa TOa an chua thi hành diiçc t chüc thi hành theo quy djnh 
t?i Nghj djnh nay. 

Diu 37. Trách nhiêm thi hành 

1. BO Ti.r pháp ph& hçTp vri Bô NOi vi, Bô K hoach và Du tii, B Tâi chInh có bin 
pháp báo dam biên chê, ca si vt chat, phming tin lam vic cho cOng tác thi hành an 
hành chinh theo quy djnh tai Diêu 313 cüa Lut to tiiing hành chInh và Nghi djnh nay. 



2. Các Btrtring, Thu trithng co quan ngang bO,  ThU tnxàng co quan thuc ChinhphU, 
ChU tjch Uy ban nhân dan tinh, thânh phô trirc thuc trung umg và các cci quan, to chUc, 

Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj djnh nay.!. 

TM. CHINH PHU 
THU T!J1NG 

Niri nhn: 
- Ban Bi thu Thing uang Dang; 

ThO tithng, các PhO Th turng Chinh phü; 
- Các bô, ca quan ngang b, ca quan thuic Chinh phu; 
- HBND, UBND các tinh, thành ph trrc thuc trung uang; 
- VAn phOng Trung uang vA các Ban cia Dãng; 
- VAn phOng Tong Bi thu; 
- VAn phOng ChO tjch nuOc; 
- Hi dOng dAn tOc  vA cAc Uy ban cOa QuOc hi; 
- VAn phOng Quác hi; 
- TOa An nhAn dAn t6i cao; 
- Vin hOrn sAt nhAn dAn t6i cao; 
- KiOin toAn nhà nucc; 
- Uy ban GiAm sat tIi chlnh Quic gia; 
- NgAn hAng Chinh sIch xA hi; 
- NgAn hang PhAt trin Vit Nam; 
- LJy ban trung hang Mt trn TiS quc Vit Nam; 
- Ca quan trung uong cOa the doAn thO; 
- VPCP: BTCN, cAc PCN, Trq 1' TFg, 1(39 Cng TFDT, cAc Vi, 
Ctic, don vj trc thuic, Cong bAo; 
- Liii': VT, VI (3b) 

Nguyn Xuân Phüc 
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