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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 

 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục  

thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án   
 

Thực hiện khoản 3 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015, 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định 

thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính (THAHC) và xử lý trách nhiệm 

đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (sau đây gọi là Nghị 

định số 71/2016/NĐ-CP). Nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch sơ kết1, đồng 

thời phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao (VKSNDTC), các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy 

ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức sơ kết 

05 năm triển khai thực hiện Nghị định.  

Trên cơ sở tổng hợp kết quả sơ kết của TANDTC, VKSNDTC, 11 bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ2 và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Chính phủ, kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 

71/2016/NĐ-CP 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai của Chính phủ và Bộ Tư pháp 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, 

cùng thời điểm có hiệu lực của Luật TTHC năm 2015, do đó, công tác chỉ đạo, 

tổ chức triển khai thi hành Nghị định được thực hiện đồng thời với việc tổ chức 

triển khai Luật TTHC năm 2015. Ngày 01/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký 

Quyết định số 325/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TTHC 

năm 2015; Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP3 đến các bộ, ngành, địa phương và tổ chức Hội nghị toàn quốc 

                                                 
1 Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ Tư pháp. 
2 Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Bộ Quốc phòng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban dân tộc. 
3 Ban hành kèm theo Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016. 
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triển khai Luật TTHC năm 2015 (Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 

63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).  

Cùng với việc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai toàn quốc, Bộ Tư 

pháp đã chỉ đạo xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật 

TTHC, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, như: Đề cương giới thiệu Luật TTHC 

năm 2015; Đặc san tuyên truyền pháp luật về chủ đề TTHC; biên soạn tình 

huống hỏi đáp pháp luật; tiểu phẩm về pháp luật TTHC, số chuyên đề Tạp chí 

Dân chủ và Pháp luật về pháp luật THAHC… Các tài liệu được đăng tải công 

khai trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp và Cổng 

thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS). 

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-

TTg về tăng cường chấp hành pháp luật TTHC và THAHC, thể hiện quan điểm, 

quyết tâm chính trị của người đứng đầu Chính phủ đối với công tác THAHC. 

Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp có văn bản gửi Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành 

ủy đề nghị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THAHC, đến 

nay nhiều địa phương công tác THAHC đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống 

THADS đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai, thường xuyên chỉ đạo các 

cơ quan THADS nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các bộ, ngành và địa 

phương 

          Theo quy định của Luật TTHC và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, 

TANDTC, VKSNDTC thực hiện phối hợp với Chính phủ trong quản lý nhà 

nước về công tác THAHC, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý công tác THAHC 

ở bộ, ngành và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý. Theo chức năng được 

giao, TANDTC đã ban hành các nghị quyết, công văn hướng dẫn công tác giải 

quyết, xét xử các vụ án hành chính, hướng dẫn việc ra quyết định buộc THAHC 

(Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13, 

Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành 

Bộ luật tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết số 02/2017/NQ-

HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành một số 

biểu mẫu trong TTHC; Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/09/2019 của 

TANDTC  về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong 

xét xử); tổ chức các Hội nghị về Luật TTHC, giải đáp trực tuyến, trong đó có 

những nội dung liên quan đến việc hướng dẫn, chỉ đạo việc THAHC4; Chánh án 

                                                 
4 Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề Luật TTHC vào ngày 25/3/2019; tập huấn chuyên đề “Kỹ năng giải 

quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” vào ngày 26/8/2019; tập huấn chuyên đề “Một số sai sót 

trong giải quyết vụ án hành chính” vào ngày 28/9/2020…  
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TANDTC đã ban hành Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 về việc nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. 

VKSNDTC đã chỉ đạo Ngành kiểm sát nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu, triển 

khai thi hành Luật TTHC, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp 

luật liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho công chức trong Ngành về chức 

năng kiểm sát THAHC; Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-

VKSTC ngày 23/11/2017 về nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát THADS, 

THAHC. Trong quá trình tiếp công dân, xử lý đơn thư liên quan đến công tác 

kiểm sát THAHC, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã lồng ghép hướng dẫn, 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THAHC để giúp người phải THAHC, người 

được THAHC nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ để thực hiện theo quy định.  

Ở địa phương, trên cơ sở triển khai của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

và của Bộ Tư pháp, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành kế 

hoạch, văn bản triển khai Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. 

Hầu hết các địa phương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhằm nâng cao 

nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu UBND các cấp về 

THAHC5, trong đó có 15 Thành ủy, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

THAHC6; thường xuyên có văn bản đôn đốc, chỉ đạo công tác THAHC trên địa 

bàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THAHC cũng được các địa 

phương chú trọng thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông 

đảo cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn nắm và hiểu được các quy định 

của pháp luật về TTHC và THAHC.  

Có thể thấy, công tác quán triệt, triển khai, chỉ đạo thực hiện Luật TTHC 

và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng 

bộ từ Trung ương đến địa phương, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong 

nhận thức của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là 

người đứng đầu UBND các cấp - chủ thể phải THAHC chủ yếu trên thực tế về 

trách nhiệm thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính - 

đây là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả công tác THAHC. 

II. KẾT QUẢ THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 

71/2016/NĐ-CP 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP được ban hành với 05 chương, 37 điều, trong 

đó ngoài phần quy định chung, Nghị định đã quy định về: (i) thời hạn, trình tự, 

thủ tục THAHC; (ii) trình tự, thủ tục theo dõi THAHC của cơ quan THADS; (iii) 

quy định về xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành án hành chính và 

                                                 
5 Qua tổng hợp, có 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. 
6 Tỉnh Bình Dương, Cao Bằng, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Ninh Thuận, Nghệ An, 

Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Sóc Trăng, Trà Vinh, Phú Thọ, Quảng Ngãi. 
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(iv) nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong công tác THAHC, bao 

gồm các quy định về trách nhiệm về quản lý nhà nước. Theo báo cáo của các bộ, 

ngành, địa phương, sau 05 năm triển khai thi hành, cùng với Luật TTHC năm 

2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, đưa 

công tác THAHC ngày càng đi vào nề nếp từ hoạt động quản lý nhà nước cho đến 

việc tổ chức thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực của Tòa án, qua đó bảo 

đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng thực thi 

công vụ của bộ máy hành chính nhà nước.  

1. Kết quả thực hiện các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan, tổ chức trong công tác thi hành án hành chính 

Điều 32 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định Bộ Tư pháp chịu trách 

nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về THAHC theo quy định tại 

khoản 2 Điều 313 Luật TTHC năm 2015, đồng thời phối hợp với TANDTC, 

VKSNDTC trong công tác quản lý nhà nước về THAHC với các nhiệm vụ: (1) 

ban hành văn bản hoặc trình cơ quan có thẩm quyền han hành văn bản quy phạm 

pháp luật về THAHC; (2) theo dõi, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản 

lý THAHC; (3) xây dựng báo cáo, thống kê, sơ kết, tổng kết về công tác 

THAHC theo định kỳ 06 tháng và hàng năm. Kết quả 05 năm triển khai thực 

hiện các quy định này, cụ thể như sau:  

a) Về ban hành văn bản và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật về thi hành án hành chính 

Để công tác quản lý nhà nước về THAHC được đi vào nề nếp, trên cơ sở 

Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và xuất phát từ yêu cầu 

của thực tiễn Bộ Tư pháp đã: 

(1) Ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê THADS, theo 

dõi THAHC7 áp dụng trong Hệ thống THADS; phối hợp với VKSNDTC, 

TANDTC ban hành Thông tư liên tịch về hướng dẫn phối hợp trong thống kê 

THADS, theo dõi THAHC liên ngành8, đồng thời có văn bản hướng dẫn thống 

nhất về chế độ báo cáo, thống kê công tác THAHC gửi các bộ, ngành, địa 

phương để thực hiện9;  

(2) Chỉ đạo Tổng cục THADS ban hành Quy trình theo dõi THAHC trong 

hệ thống THADS10; Quy chế công khai thông tin người phải thi hành án không 

chấp hành án hành chính11 bảo đảm triển khai thực hiện các quy định của Nghị 
                                                 
7 Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo, thống kê thi hành án 

dân sự và theo dõi THAHC. 
8 Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ Tư pháp, 

VKSNDTC,TANDTC. 

9 Công văn số 3110/BTP-TCTHADS ngày 29/8/2017 của Bộ Tư pháp; Công văn số 2340/BTP-TCTHADS ngày 

15/7/2021 của Bộ Tư pháp. 
10 Ban hành kèm theo Quyết định số 1130/QĐ-TCTHADS ngày 16/10/2018 của Tổng cục THADS. 
11 Ban hành kèm theo Quyết định số 1246/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2017 của Tổng cục THADS. 
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định số 71/2016/NĐ-CP về trách nhiệm theo dõi THAHC của các cơ quan 

THADS;  

(3) Phối hợp với VKSNDTC thống nhất áp dụng một số quy định của 

Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP liên quan đến phạm vi 

bản án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC của cơ quan THADS để 

thống nhất chỉ đạo thực hiện trong hệ thống THADS12;  

(4) Có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công đầu mối 

tham mưu giúp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác THAHC quy định tại 

Điều 33, 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.  

Như vậy, trên cơ sở các quy định của Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP, thể chế về công tác THAHC đã từng bước được hoàn thiện 

theo yêu cầu của thực tiễn, đưa công tác quản lý nhà nước về THAHC ngày 

càng đi vào nề nếp. 

b) Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý thi hành án 

hành chính 

Bộ Tư pháp đã phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ thành lập 

và tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật TTHC và THAHC của UBND, Chủ tịch UBND các cấp tại 06 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau, Đắk Lắk. Thông qua hoạt động kiểm tra đã 

giúp cho người đứng đầu UBND nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của 

UBND, Chủ tịch UBND trong công tác THAHC; hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc và có những giải pháp, kiến nghị để khắc phục 

những tồn tại, hạn chế trong công tác THAHC ở các địa phương được kiểm tra 

nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung. Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho 

TANDTC nắm bắt được thực tiễn công tác xét xử án hành chính ở địa phương 

nhìn từ góc độ thi hành bản án, từ đó tổng hợp, hướng dẫn nghiệp vụ xét xử án 

hành chính trong toàn ngành Tòa án bảo đảm tính khả thi trong THAHC. Đối với 

ngành kiểm sát, trong 05 năm thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã kiểm sát 

và ban hành 61 kiến nghị yêu cầu các cơ quan, người có thẩm quyền khắc phục vi 

phạm trong công tác THAHC13. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội theo chức năng 

được giao cũng đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác chấp hành pháp luật 

TTHC và THAHC tại Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp và 10 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương14. 

                                                 
12 Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 và Công văn số 668/TCTHADS-NV3 ngày 04/3/2021 của 

Tổng cục THADS 
13 Báo cáo số 105/BC-VKSTC ngày 23/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
14 Báo cáo 1516/BC-UBTP14 ngày 26/9/2018 của UBTP của Quốc hội về Kết quả giám sát “Việc chấp hành 

pháp luật về TTHC trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND”. 
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Ở các địa phương, Chủ tịch UBND nhiều tỉnh, thành phố với vai trò là 

người đứng đầu cơ quan cấp trên của người phải thi hành án và là người phải thi 

hành án đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc kiểm tra công tác 

THAHC trên địa bàn, chủ yếu là kiểm tra việc thi hành trong từng bản án hành 

chính cụ thể. Kịp thời xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, 

công dân về công tác THAHC trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp 

trong việc thông tin kết quả xử lý đơn thư để giải quyết dứt điểm vụ việc theo 

quy định của pháp luật. Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và qua theo 

dõi, tổng hợp của Bộ Tư pháp, trong 05 năm thi hành Nghị định, các cơ quan có 

thẩm quyền đã tiếp nhận và xử lý 75 đơn thư khiếu nại, tố cáo về THAHC15.  

c) Công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính 

Một trong những điểm mới của Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP so với Luật TTHC năm 2010 đó là đã quy định cụ thể trách 

nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp 

trong quản lý công tác THAHC ở bộ, ngành, địa phương16. Đây là tiền đề quan 

trọng đưa công tác quản lý THAHC từ Trung ương đến địa phương từng bước đi 

vào nề nếp. Với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất 

quản lý nhà nước về THAHC trên phạm vi cả nước, Bộ Tư pháp đã có nhiều giải 

pháp linh hoạt để bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý THAHC đến các bộ, ngành, địa 

phương như: Tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác THAHC với UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương17; báo cáo các chuyên đề về công tác 

THAHC tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp hàng năm do Bộ Tư 

pháp tổ chức với thành phần tham dự Hội nghị là các bộ, ngành và UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương18; lồng ghép hướng dẫn nghiệp vụ quản lý 

THAHC trong các đợt kiểm tra, làm việc của Bộ Tư pháp với UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. Tại những sự kiện này, các nội dung về nghiệp vụ và 

lưu ý trong quản lý THAHC được Bộ Tư pháp triển khai, quán triệt, đồng thời 

giải đáp trực tiếp hoặc bằng văn bản đối với những vấn đề còn vướng mắc về 

nghiệp vụ quản lý THAHC theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương. 

Đối với hệ thống THADS, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt 

nội dung bồi dưỡng về nghiệp vụ theo dõi THAHC trong chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng bắt buộc các ngạch công chức THADS; chỉ đạo Tổng cục THADS 

                                                 
15 05 đơn tại tỉnh Long An, 01 đơn tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 05 đơn tại tỉnh Lào Cai và Bộ Tư pháp (Tổng 

cục THADS) đã tiếp nhận và xử lý theo quy định 64 đơn thư về THAHC. 
16 Điều 33, 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và UBND các cấp trong THAHC. 
17 Ngày 28/5/2019, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật TTHC và thi hành án hành chính; 
18 Tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020, Bộ Tư pháp triển khai Chuyên đề: “Công tác phối hợp 

giữa Hệ thống thi hành án dân sự với các cơ quan tư pháp trong tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong việc 

chấp hành pháp luật TTHC và thi hành án hành chính”; Tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp toàn quốc năm 

2021, Bộ Tư pháp triển khai chuyên đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính”. 
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hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi THAHC đến Lãnh 

đạo và Chấp hành viên các cơ quan THADS19. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng, 

tập huấn của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, cơ quan THADS tiếp tục triển 

khai bồi dưỡng nghiệp vụ THAHC đến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 

các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương20; lồng 

ghép, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác THAHC tại các hội nghị 

giao ban, hội nghị tổng kết, triển khai công tác THADS, có sự tham dự của đại 

diện các cơ quan Kiểm sát, Tòa án, Sở Tư pháp21...  

Cùng với hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn chung về nghiệp vụ quản lý công 

tác THAHC, công tác hướng dẫn nghiệp vụ THAHC đối với từng vụ việc cụ thể 

cũng đã được Bộ Tư pháp, VKSNDTC, TANDTC chủ động triển khai kịp thời, 

hiệu quả. Đối với các vụ việc phức tạp, còn có quan điểm khác nhau, các ngành 

đã chủ động phối hợp liên ngành để thống nhất quan điểm hướng dẫn thực 

hiện22. Tổng cục THADS cũng đã phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trực tiếp rà soát để hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ THAHC đối 

với những vụ việc cụ thể. 

d) Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bảo đảm cho công tác THAHC 

Ngày 30/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

61/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp, trong đó có chức năng tham mưu, 

giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về THAHC trong phạm vi cả 

nước23, đồng thời, Quyết định thành lập Vụ Quản lý thi hành án hành chính (gọi 

tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) để giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS tham mưu 

quản lý nhà nước về THAHC. Vụ Nghiệp vụ 3 được cơ cấu gồm Vụ trưởng, các 

Phó Vụ trưởng và Thẩm tra viên bảo đảm về số lượng và chất lượng đáp ứng 

yêu cầu tham mưu quản lý nhà nước về THAHC.  

Ở các địa phương, để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác 

THAHC trên địa bàn, trên cơ sở Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phân công Sở Tư pháp, Cục 

THADS làm đầu mối giúp UBND quản lý công tác THAHC tại địa phương. Hệ 

thống THADS được giao bổ sung 763 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về THAHC24; Tổng cục THADS cũng đã có Công văn25 chỉ 

                                                 
19 Trong 05 năm, Tổng cục THADS đã tổ chức 04 Hội nghị toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ và công tác thống 

kê, báo cáo về công tác THAHC cho khoảng 4000 lượt công chức, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các cơ quan 

THADS trên  phạm vi toàn quốc. 
20 Cục THADS tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ THAHC đến thành viên Ban chỉ đạo thi hành 

án các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
21 Báo cáo số 101/BC-VKSTC ngày 10/7/2018 của VKSNDTC. 
22 Vụ việc THAHC có nội dung Tòa án  bác yêu cầu khởi kiện. 
23 Khoản 1Điều 1 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg. 
24 Quyết định số 2025/QĐ-BNV ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế công 

chức năm 2011-2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Tư pháp. 
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đạo Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân 

công Lãnh đạo, phòng chuyên môn và công chức chịu trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ đôn đốc, theo dõi THAHC. 

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công chức làm nhiệm vụ tham mưu, giúp 

việc cho các cơ quan quản lý công tác THAHC từ Trung ương đến địa phương 

về cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần đưa công tác THAHC 

ngày càng đi vào nề nếp.  

đ) Công tác thống kê, báo cáo về THAHC 

Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã quy định rõ 

trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND 

các cấp trong việc báo cáo, thống kê công tác THAHC thuộc phạm vi quản lý - 

đây đồng thời là điểm mới của pháp luật THAHC hiện hành so với Luật TTHC 

năm 2010 và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996. Bộ 

Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Chính phủ về công tác THAHC 

trên phạm vi cả nước. Thực hiện trách nhiệm được giao, Bộ Tư pháp đã ban 

hành Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC26, 

đồng thời có văn bản hướng dẫn thống nhất về chế độ báo cáo, thống kê công 

tác THAHC gửi các bộ, ngành, địa phương để thực hiện27.   

Sau 05 năm triển khai Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-

CP, công tác thống kê, báo cáo về THAHC của Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ 

và Chính phủ báo cáo Quốc hội cơ bản đã đi vào nề nếp, kịp thời phản ánh 

khách quan thực trạng công tác THAHC trên phạm vi cả nước. Đây cũng là cơ 

sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có những giải pháp phù hợp nâng cao 

hiệu quả quản lý hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực nói chung, hiệu quả 

quản lý nhà nước về công tác THAHC nói riêng.  

2. Kết quả thi hành án hành chính 

Theo báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng số bản án, quyết định 

của Tòa án mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước 

là bên phải thi hành án trong 05 năm là 2.020 bản án, quyết định (năm 2017 là 

361; năm 2018 là 363; năm 2019 là 637; năm 2020 là 830; năm 2021 là 944). 

Kết quả thi hành từng năm cụ thể như sau28:  

                                                                                                                                                         
25 Công văn số 2702/TCTHADS-NV2 ngày 29/02/2014 về công tác thi hành án hành chính. 
26 Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo, thống kê thi hành án 

dân sự và theo dõi THAHC. 
27 Công văn số 3110/BTP-TCTHADS ngày 29/8/2017 của Bộ Tư pháp; Công văn số 2340/BTP-TCTHADS 

ngày 15/7/2021 của Bộ Tư pháp. 
28 Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Báo cáo này. 
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Qua biểu đồ trên cho thấy số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 

chính mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước là 

bên phải thi hành án ngày càng tăng qua các năm, cao nhất là năm 2021 với tổng 

số phải thi hành là 944 bản án, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2017. Kết quả thi 

hành xong trên tổng số bản án, quyết định phải thi hành về cơ bản có chiều 

hướng gia tăng qua các năm. Cụ thể năm 2019 thi hành xong 298 bản án (tăng 

159 bản án so với năm 2018); năm 2020 thi hành xong 363 bản án (tăng 65 bản 

án so với năm 2019); năm 2021 thi hành xong 455 bản án (tăng 92 bản án so với 

năm 2020). Trong bối cảnh khiếu kiện hành chính ngày càng gia tăng, số bản án 

hành chính phải thi hành năm sau luôn cao hơn năm trước cho thấy kết quả 

THAHC trong bộ máy hành chính nhà nước từng bước đã có sự chuyển biến, 

qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, công dân. 

3. Kết quả thi hành các quy định về trách nhiệm theo dõi thi hành án 

hành chính của các cơ quan thi hành án dân sự  

Sau 05 năm triển khai Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP, các cơ quan THADS đã thực hiện cơ bản đúng, đầy đủ và đi 

vào nề nếp chức năng theo dõi THAHC, trong đó, TAND các cấp đã chuyển giao 

cho các cơ quan THADS 10.445 bản án hành chính (8.734 bản án không thuộc 

phạm vi theo dõi và 1.711 bản án thuộc phạm vi theo dõi của các cơ quan 

THADS). Đối với 1.711 bản án thuộc phạm vi theo dõi, các cơ quan THADS đã 

ra 1.486 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 733 quyết 

định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 1.112 vụ 

việc; có kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 269 vụ việc do 

Kết quả thi hành xong: 

- Năm 2017: 276 bản án; 

- Năm 2018: 139 bản án; 

- Năm 2019: 298 bản án; 

- Năm 2020: 363 bản án; 

- Năm 2021: 455 bản án. 

361 việc 363 việc 

637 việc 

830 việc 

944 việc 
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vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Kết quả thuộc phạm vi theo dõi, các cơ quan hành 

chính đã thi hành xong 1.502 bản án; đang tiếp tục theo dõi thi hành 209 bản án 

(chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo). 

Ở một số địa phương, để thực hiện hiệu quả chức năng theo dõi THAHC, cơ 

quan THADS đã thành lập Đoàn để kiểm tra, làm việc trực tiếp với UBND, Chủ 

tịch UBND các cấp là người phải thi hành án để rà soát, xác định rõ nguyên nhân 

chậm thi hành trong từng bản án, từ đó đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị người có 

thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án chậm hoặc 

không THAHC. Với cách làm này, hoạt động theo dõi THAHC của cơ quan 

THADS được đi vào bản chất của vụ việc, góp phần nâng cao kết quả THAHC ở 

địa phương. 

 Trên cơ sở kết quả theo dõi THAHC, công tác báo cáo, thống kê về 

THAHC ở địa phương được các cơ quan THADS thực hiện nghiêm túc, bài bản, 

đáp ứng yêu cầu công tác thống kê, báo cáo về THAHC hàng năm của Bộ Tư 

pháp và của Chính phủ. 

4. Kết quả thi hành các quy định về xử lý trách nhiệm đối với người phải 

thi hành án không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án 

Luật TTHC năm 2015 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố 

ý không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định buộc thi hành án của 

Tòa án thì tùy từng trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trên cơ sở đó, Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP tại Chương III đã quy định cụ thể các hình thức xử lý kỷ luật đối 

với cán bộ, công chức, viên chức trong THAHC, đồng thời quy định các biện pháp 

xử lý khác, gồm công khai thông tin về việc không chấp hành án; xem xét đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về THAHC. 

Sau 05 năm triển khai thực hiện các quy định nêu trên của Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP, biện pháp công khai thông tin về việc không chấp hành án hành 

chính đã được các cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đầy đủ. Cụ thể: Đã có 

773 quyết định buộc THAHC của Tòa án được cơ quan THADS thực hiện đăng 

tải công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi người phải thi hành án có trụ sở và tích hợp công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS và Cổng thông tin điện 

tử của Chính phủ. Nội dung đăng tải công khai bảo đảm theo đúng quy định tại 

khoản 2 Điều 30 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Các cơ quan THADS đã có văn 

bản kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với 269 vụ 

việc vi phạm nghĩa vụ thi hành án theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa 

có trường hợp nào người phải thi hành án bị xử lý trách nhiệm do vi phạm nghĩa 

vụ thi hành án. 

* Đánh giá chung: Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP cho thấy các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về 

cơ bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong bối cảnh Luật TTHC chưa sửa 
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đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý quan trọng đưa các mặt công tác THAHC 

từng bước đi vào nề nếp, từ công tác quản lý nhà nước đến sự chuyển biến 

trong kết quả THAHC cụ thể qua các năm, qua đó góp phần bảo đảm quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, công dân, bảo đảm tính nghiêm 

minh của pháp luật và tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ trong bộ máy 

hành chính nhà nước.  

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ 

NGUYÊN NHÂN TRONG THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP 

1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, quá trình triển khai 

thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP cho thấy vẫn còn những tồn tại, hạn 

chế, cụ thể như sau: 

- Một số quy định trong Nghị định số 71/2016/NĐ-CP khi áp dụng trong 

thực tiễn đã phát sinh những vướng mắc, bất cập cần được tiếp tục nghiên cứu 

để hoàn thiện29. 

- Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính đã được 

quy định cụ thể tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, song việc chấp hành các quy 

định này của người phải thi hành án vẫn chưa được nghiêm. Cụ thể trong 05 năm 

thực hiện Luật TTHC và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, có đến 733 vụ việc30 (chiếm 

tỷ lệ 36% trên tổng số phải thi hành) Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ việc phải ra quyết 

định buộc THAHC đối với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan 

nhà nước do vi phạm nghĩa vụ tự nguyện thi hành án31; kết quả THAHC hàng năm 

đạt tỷ lệ thấp (04 năm gần nhất 2018, 2019, 2020, 2021 kết quả thi hành xong 

chỉ đạt dưới 50%); số bản án hành chính chưa thi hành xong chuyển năm sau 

tăng cao.  

- Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể chế tài xử lý kỷ luật đối 

với người phải thi hành án không chấp hành án hành chính, tuy nhiên sau 05 

năm thi hành, vẫn chưa có trường hợp cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ 

quan nhà nước là bên phải thi hành án bị xử lý trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ 

thi hành án, mặc dù còn nhiều bản án hành chính chưa được thi hành, đặc biệt có 

những bản án hành chính tồn đọng kéo dài trong nhiều năm; các cơ quan THADS 

cũng đã có có 269 văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm 

người phải THAHC chậm, không chấp hành án hành chính. 

- Các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan, tổ chức trong THAHC về cơ bản đã được các bộ, cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp triển khai thực hiện, song về cơ 

                                                 
29 Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Báo cáo. 
30 Công văn số 112/CV-TANDTC ngày 21/7/2021 của TANDTC về báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Nghị định 

số 71/2016/NĐ-CP. 
31 Theo từng năm như sau: Năm 2017: 40 quyết định; năm 2018: 57 quyết định; năm 2019: 113 quyết định, năm 

2020: 201 quyết định và năm 2021 là 322 quyết định. 



12 

 

  

bản việc triển khai thực hiện vẫn còn mang tính thụ động. Ở một số địa phương, 

UBND, người đứng đầu UBND chưa nhận thức rõ trách nhiệm hoặc né tránh việc 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong THAHC đã được Nghị định số 71/2016/NĐ-

CP quy định. 

2. Khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Nghị định 

số 71/2016/NĐ-CP 

2.1. Khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định chung  

- Quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của một số chủ thể trong 

THAHC chưa thực sự đầy đủ 

Theo quy định tại Điều 315 Luật TTHC năm 2015, Viện kiểm sát nhân 

dân có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ THAHC và cơ 

quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án để có biện pháp thi 

hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án. Tuy nhiên, hiện nay Luật TTHC 

năm 2015 cũng như Nghị định số 71/2016/NĐ-CP chưa có quy định về trách 

nhiệm trả lời, thời hạn trả lời kiến nghị hoặc thông báo kết quả thực hiện kiến 

nghị của các chủ thể bị kiến nghị cho Viện kiểm sát nhân dân. Điều này làm 

giảm hiệu lực các kiến nghị của Viện kiểm sát trên thực tế. 

- Quy định của pháp luật hiện hành chưa xác định rõ đối tượng bị áp 

dụng quyết định buộc thi hành án của Tòa án 

Tại khoản 1 Điều 312 Luật TTHC năm 2015 quy định: “Trong thời hạn 

01 năm kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311 của Luật 

này mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi 

hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án, quyết định của Tòa án, tài 

liệu khác có liên quan đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án.” (điểm b khoản 2 Điều 311 quy định thời 

hạn tự nguyện thi hành án đối với cả bản án có nội dung không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 311 Luật TTHC năm 2015). 

Theo quy định này, đối tượng bị áp dụng quyết định buộc THAHC của Tòa án là 

người phải thi hành án. Trong khi đó, người phải thi hành án theo quy định tại  

khoản 4 Điều 3 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP là: “cá nhân, cơ quan, tổ chức 

phải thực hiện nghĩa vụ trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 

chính”. Theo các quy định nêu trên, đối tượng bị áp dụng quyết định buộc thi 

hành bản án, quyết định của Tòa có thể là người khởi kiện, người bị kiện, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, nếu hiểu theo cách này thì mâu 

thuẫn với khoản 3 Điều 311 Luật TTHC năm 201532 và khoản 2 Điều 15 Nghị 

định số 71/2016/NĐ-CP33, vì theo các quy định này, trường hợp bản án tuyên 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, thì người khởi kiện tiếp tục phải thi hành 

QĐHC đã khởi kiện, nếu vi phạm, cơ quan có thẩm quyền có quyền cưỡng chế 

                                                 
32 Khoản 3 Điều 311 Luật TTHC năm 2015 quy định: “Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án về 

việc không chấp nhận yêu cầu khởi kiện quyết định hành chính…. Thì các bên đương sự phải tiếp tục 

thi hành quyết định hành chính. 
33 Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định: “Cơ quan có thẩm quyền có quyền áp dụng biện 

pháp cưỡng chế hành chính để thi hành quyết định hành chính có hiệu lực theo quy định của pháp luật). 
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hành chính. Như vậy, việc thi hành án trong trường hợp này sẽ được tiến hành 

theo thủ tục hành chính (Tòa án không phải ra quyết định buộc THAHC đối với 

người khởi kiện). Do đó, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP cần điều chỉnh định 

nghĩa người phải thi hành án tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP 

cho phù hợp.  

2.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về thời hạn, 

trình tự, thủ tục thi hành án hành chính 

- Quy định về phạm vi THAHC: Hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 

3 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP34 và Điều 309 Luật TTHC năm 2015 thì 

THAHC không bao gồm việc thi hành phần hành chính trong bản án, quyết định 

của Tòa án về vụ án dân sự. Điều này dẫn đến bất cập trong thực tiễn đó là cùng 

một nội dung phán quyết của Tòa án liên quan đến QĐHC, HVHC của cơ quan 

nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước, nhưng trình tự, thủ tục 

thi hành lại khác nhau35. 

- Quy định về thời hạn tự nguyện THAHC: Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP quy định người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành bản án 

quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật 

TTHC36. Tuy nhiên, quy định này chưa quy định cụ thể trong thời hạn tự nguyện 

thi hành án, người phải thi hành án phải thi hành xong nghĩa vụ theo nội dung 

bản án hay chỉ cần thi hành được một trong các bước để thi hành bản án. Điều 

này gây khó khăn trong việc xác định có hay không việc vi phạm nghĩa vụ 

THAHC trong những vụ việc THAHC cụ thể. 

- Quy định về thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên hủy toàn 

bộ hoặc một phần quyết định hành chính (Điều 16 Nghị định số 71/2016/NĐ-

CP) chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành, gây lúng túng cho việc thi 

hành và dẫn đến những quan điểm khác nhau trên thực tế thi hành37.  

- Việc thi hành các bản án hành chính ngoài việc tuân theo các quy định 

về trình tự, thủ tục THAHC tại Luật TTHC, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP thì cơ 

quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước phải tuân theo 

pháp luật quản lý hành chính chuyên ngành để thi hành bản án. Tuy nhiên, trong 

                                                 
34 Khoản 1 Điều 3 NĐ số 71/2016/NĐ-CP quy định: “Thi hành án hành chính là việc thi hành bản án, 

quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành quy định tại Điều 309 Luật tố tụng hành 

chính, trừ quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính” 
35 Nếu phán quyết hành chính nằm trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thì thi 

hành theo trình tự, thủ tục THAHC do Luật TTHC quy định; nếu phán quyết hành chính nằm trong 

bản án, quyết định của Tòa án về vụ án dân sự thì thi hành theo trình tự, thủ tục THADS do Luật 

THADS quy định. 
36 30 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được bản án, quyết định của Tòa án, trừ một số 

trường hợp bản án, quyết định phải thi hành ngay. 
37 Có quan điểm cho rằng, người phải thi hành án không phải ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ đối 

với một phần hoặc toàn bộ QĐHC bị tuyên hủy, do một phần hoặc toàn bộ QĐHC này đã đương nhiên 

hết hiệu lực theo phán quyết của Tòa án, nhưng phải thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan 

biết để thực hiện. Quan điểm khác lại cho rằng, người phải thi hành án phải ra quyết định thu hồi, hủy 

bỏ đối với một phần hoặc toàn bộ QĐHC đã bị Tòa án tuyên hủy. 
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nhiều vụ việc, việc thực hiện phán quyết của Tòa án gặp khó khăn, vướng mắc 

do chưa có quy định của pháp luật quản lý nhà nước chuyên ngành quy định, 

dẫn đến lúng túng trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án về 

vụ án hành chính38.  

2.3. Khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các quy định về trách nhiệm 

của cơ quan THADS trong theo dõi THAHC 

- Về phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc 

trách nhiệm theo dõi của cơ quan THADS: Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-

CP quy định khi nhận bản án, quyết định về vụ án hành chính do Tòa án gửi, các 

cơ quan THADS phân công Chấp hành viên thực hiện theo dõi việc THAHC và 

trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa 

án, cơ quan THADS có trách nhiệm ra văn bản thông báo về việc tự nguyện thi 

hành án. Theo quy định này, phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 

chính thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC của cơ quan THADS chưa được quy 

định rõ, dẫn đến thực tiễn đang có 02 quan điểm khác nhau về phạm vi bản án, 

quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC 

của cơ quan THADS39. Trong khi Luật TTHC năm 2015 tại khoản 2 Điều 312 quy 

định quyết định buộc THAHC phải được gửi cho cơ quan THADS nơi Tòa án đã 

xét xử sơ thẩm để theo dõi việc thi hành án theo quy định của Tòa án.  

- Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan 

THADS có trách nhiệm ra văn bản thông báo về việc tự nguyện thi hành án gửi 

người phải thi hành án. Khó khăn, vướng mắc đối với cơ quan THADS khi thực 

hiện nhiệm vụ này đó là không xác định được thời điểm người phải thi hành án 

nhận được bản án, quyết định của Tòa án để ra văn bản thông báo nghĩa vụ tự 

nguyện thi hành án, vì có trường hợp khi cơ quan THADS nhận được bản án, quyết 

định của Tòa án thì người phải thi hành án đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án 

theo quy định của Luật hoặc đã thi hành xong bản án. 

                                                 
38 Ví dụ: Vụ việc Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc Phòng đăng ký kinh doanh phải 

ra quyết định tạm đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật doanh nghiệp hiện hành 

chưa có quy định về tạm đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp, theo đó cũng chưa có quy định về hệ 

quả pháp lý của việc tạm đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Điều này gây lúng túng cho các cơ quan 

phải thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhất là việc doanh nghiệp có được hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

thời gian Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hay không. Trường hợp khác trong vụ việc Tòa 

án tuyên hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp luật đất đai hiện hành mới chỉ quy định về xử lý 

trong trường hợp Giấy chứng nhận bị thu hồi toàn bộ, mà người dân không nộp lại Giấy chứng nhận mà chưa có 

quy định về cách thức xử lý trong trường hợp người dân không nộp lại Giấy chứng nhận để các cơ quan thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ đối với Giấy chứng nhận bị hủy một phần. Sự bất cập này cũng gây khó khăn cho các cơ quan 

phải thi hành án trong việc tổ chức thi hành dứt điểm bản án hành chính mà Tòa án đã tuyên. 
39 Quan điểm của Bộ Tư pháp cho rằng phạm vi bản án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi của cơ quan 

THADS cần được hiểu là những bản án hành chính có nội dung thi hành (là những bản án Tòa án tuyên chấp 

nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện và buộc cơ quan hành chính, người có thẩm quyền trong cơ quan 

nhà nước phải thực hiện một nhiệm vụ, công vụ cụ thể). Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quan điểm 

cho rằng cơ quan THADS phải theo dõi THAHC đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành 

chính (bao gồm cả những bản án Tòa án tuyên bác đơn yêu cầu khởi kiện). 



15 

 

  

- Quy định về thời hạn cơ quan THADS tổ chức làm việc với người phải 

thi hành án (03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định buộc THAHC) 

tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP là không khả thi để Chấp 

hành viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức buổi làm việc với người 

phải thi hành án một cách hiệu quả. 

- Ngoài những khó khăn, vướng mắc nêu trên, những bất cập trong quy 

định về trình tự, thủ tục THAHC (như đã đề cập trong nội dung về khó khăn, 

vướng mắc trong thi hành các quy định về trình tự, thủ tục THAHC) cũng gây 

khó khăn cho cơ quan THADS trong quá trình thực hiện trách nhiệm theo dõi 

THAHC của mình. 

2.4. Khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các quy định về xử lý trách 

nhiệm người phải thi hành án không thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

- Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định: “Chậm thi hành 

án là hành vi cố ý của người phải thi hành án ……”; khoản 7 Điều 3 Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP quy định: “Không chấp hành án là hành vi cố ý của người phải 

thi hành án ….” nhưng Nghị định số 71/2016/NĐ-CP chưa quy định rõ thế nào là 

hành vi cố ý, gây khó khăn trong việc xác định có hay không hành vi chậm, 

không chấp hành án hành chính trên thực tế của người phải thi hành án. 

- Tại Điều 35 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan THADS trong THAHC, theo đó, cơ quan THADS có quyền xử 

phạt hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay pháp luật xử lý vi phạm hành chính hiện 

hành chưa có quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không chấp 

hành án hành chính của người phải thi hành án. Điều này dẫn đến việc thiếu cơ sở 

pháp lý để thực hiện chế tài xử phạt hành chính đối với người phải THAHC cố ý 

không chấp hành bản án, đồng thời thiếu căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự 

về tội “không chấp hành án” đối với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

trong cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 380 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017)40.  

- Một số hình thức xử lý kỷ luật trong THAHC tại mục 1 Chương III Nghị 

định số 71/2016/NĐ-CP hiện nay không còn phù hợp với quy định chung về xử lý 

kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức41, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất 

trong hệ thống pháp luật. 

                                                 
40 Theo quy định tại Điều 380 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì đã bị xử phạt vi phạm hành chính là một trong hai điều 

kiện bắt buộc cấu thành hành vi của tội không chấp hành án.  
41 Đơn cử: Theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật khiển trách chỉ áp dụng đối với vi 

phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng (Điều 8), tuy nhiên, Điều 21 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP lại quy 

định hình thức kỷ luật khiển trách không bị giới hạn áp dụng đối với vi phạm lần đầu và trường hợp người đứng 
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2.5. Khó khăn, vướng mắc trong áp dụng các quy định về nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án hành chính 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP chưa có quy định về đầu mối thống nhất giúp 

UBND các cấp quản lý công tác THAHC, đây là nguyên nhân dẫn đến việc phân 

công cơ quan tham mưu, giúp việc quản lý công tác THAHC ở địa phương chưa 

được thống nhất, gây khó khăn cho công tác triển khai quản lý nhà nước về 

THAHC từ Trung ương đến các địa phương.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

3.1. Về nguyên nhân chủ quan 

- Nhận thức pháp luật, sự quan tâm đối với công tác THAHC của người 

đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, nhất là người đứng đầu UBND ở một số 

địa phương còn chưa thật sự đầy đủ, dẫn đến việc chấp hành chưa nghiêm các 

quy định  của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. 

- Nhiều chủ thể được giao trách nhiệm trong THAHC vẫn còn tâm lý nể 

nang, né tránh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Nghị 

định số 71/2016/NĐ-CP quy định trong việc đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý 

trách nhiệm đối với người phải thi hành án có hành vi chậm, không chấp hành 

án hành chính. 

3.2. Về nguyên nhân khách quan 

- Đây là lần đầu Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thời hạn, trình 

tự, thủ tục và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định 

của Tòa án về vụ án hành chính. Thời điểm xây dựng và ban hành Nghị định, 

thực tiễn về công tác THAHC ở Việt Nam chưa thực sự phong phú, thậm chí có 

những vấn đề lần đầu được Luật TTHC năm 2015 quy định42, đây là nguyên 

nhân căn bản dẫn đến Nghị định số 71/2016/NĐ-CP còn những bất cập, khó 

khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai trên thực tế. 

- Nghị định số 71/2016/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở bảo đảm phù hợp 

và không trái với các quy định của Luật TTHC; bảo đảm thống nhất với các quy 

định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và quy định pháp 

luật khác có liên quan. Do đó, một số khó khăn, vướng mắc phát sinh xuất phát 

từ Luật TTHC hoặc từ các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

1. Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thi hành án hành chính 

Trên cơ sở kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, 

                                                                                                                                                         
đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi hành án hành chính mà để xảy ra 

hậu quả nghiêm trọng thì mới bị xử lý hình thức kỷ luật khiển trách. 
42 Việc Tòa án ra quyết định buộc THAHC; trách nhiệm theo dõi THAHC của cơ quan THADS 
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Bộ Tư pháp thấy rằng pháp luật THAHC trong 05 năm qua mặc dù đã được 

hoàn thiện một bước, tạo hành lang pháp lý đưa công tác quản lý nhà nước về 

THAHC và công tác THAHC từng bước đi vào nề nếp, có những chuyển biến 

tích cực, song vẫn còn những bất cập. Để khắc phục những bất cập này, Bộ Tư 

pháp kiến nghị hoàn thiện thể chế về THAHC, cụ thể: 

1.1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP 

Trước mắt, khi Luật TTHC năm 2015 chưa được sửa đổi, bổ sung, Bộ Tư 

pháp kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, nội 

dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: 

a) Liên quan đến các quy định về quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án 

và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan cấp trên của người phải thi hành án: Điều 6, 

Điều 7 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đề nghị bổ sung quy định về nghĩa vụ trả lời hoặc 

thông báo kết quả thực hiện đối với kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân. 

b) Liên quan đến quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính 

- Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về khái niệm người phải 

thi hành án: Đề nghị sửa đổi theo hướng quy định rõ người phải THAHC là cá 

nhân, cơ quan, tổ chức bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ 

án hành chính. 

- Tại Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về tự nguyện thi hành án, đề 

nghị quy định chi tiết hơn theo hướng trong thời hạn tự nguyện thi hành án (30 

ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án), người phải thi hành 

án phải triển khai các bước thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo nội dung phán 

quyết của Tòa án trên cơ sở quy định của pháp luật quản lý nhà nước về ngành, 

lĩnh vực phát sinh tranh chấp. 

- Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về trình tự, thủ tục 

thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ 

QĐHC, đề nghị bổ sung quy định rõ: Người phải thi hành án không phải ra 

quyết định thu hồi, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ QĐHC mà Tòa án đã tuyên 

hủy nhưng phải có văn bản thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về 

việc một phần hoặc toàn bộ QĐHC bị Tòa án tuyên hủy đã hết hiệu lực kể từ 

thời điểm bản án của Tòa án có hiệu lực. 

- Tại mục 2 Chương II Nghị định số 71/2016/NĐ-CP (THAHC trong các 

trường hợp cụ thể): Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định 

chi tiết và cụ thể hơn cách thức thi hành đối với từng nội dung phán quyết trong 

bản án hành chính của Tòa án, làm căn cứ thống nhất triển khai thực hiện; đồng 

thời bổ sung quy định về tiêu chí xác định bản án hành chính được thi hành xong. 

c) Liên quan đến quy định về trách nhiệm theo dõi thi hành án hành chính 

của cơ quan Thi hành án dân sự 
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- Tại Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về phạm vi bản án, quyết định 

của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC của cơ quan 

THADS, đề nghị sửa đổi theo hướng quy định rõ cơ quan THADS thực hiện theo 

dõi đối với các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung 

tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đương sự (không 

phân biệt vụ việc đó có hay chưa có quyết định buộc THAHC) hoặc cơ quan 

THADS chỉ theo dõi những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính 

đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 312 

Luật TTHC năm 2015. Ngoài ra, đề nghị bổ sung quy định về việc cơ quan 

THADS gửi các quyết định phân công Chấp hành viên theo dõi THAHC và 

thông báo tự nguyện THAHC cho Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát theo 

thẩm quyền. 

- Sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục theo dõi THAHC, bảo đảm có tính khả 

thi, khắc phục những vướng mắc, bất cập như: Thời hạn tổ chức buổi làm việc với cơ 

quan phải thi hành án tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; cơ chế 

để cơ quan THADS kiểm tra, đánh giá kết quả THAHC...; 

d) Liên quan đến quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ 

chức trong THAHC (chương IV) Nghị định số 71/2016/NĐ-CP: Đề nghị bổ sung 

quy định về đầu mối thống nhất giúp bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các cấp trong quản lý công tác THAHC ở địa phương tại 

Điều 33, Điều 34 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. 

đ) Liên quan đến quy định về xử lý trách nhiệm đối với người phải thi 

hành án không chấp hành án hành chính 

- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về hành vi cố ý trong việc chậm 

THAHC, không chấp hành án (quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị định 

số 71/2016/NĐ-CP, làm căn cứ cho việc kiến nghị, đề xuất cũng như xử lý trách 

nhiệm đối với người phải THAHC có hành vi chậm/không chấp hành án hành chính. 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật người phải thi 

hành án có hành vi chậm/không THAHC trên cơ sở bảo đảm thống nhất với 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức (liên quan đến yếu tố lỗi, số lần vi phạm và hậu 

quả của hành vi vi phạm) để áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật phù hợp. 

e) Về thời gian dự kiến trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP: Năm 2023. 

1.2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và 

các quy định của pháp luật khác có liên quan 

a) Đối với Luật TTHC năm 2015  

Qua sơ kết 05 năm thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP cho thấy, một 

số bất cập, vướng mắc trong Nghị định số 71/2016/NĐ-CP xuất phát từ quy định  
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Luật TTHC năm 2015, Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ đề nghị TANDTC 

nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật TTHC 

năm 2015, trong đó: 

- Điều 309 về những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính 

được thi hành: Đề nghị bổ sung theo hướng mở rộng phạm vi bản án, quyết định 

của Tòa án thi hành theo Luật TTHC bao gồm bản án, quyết định của Tòa án về 

vụ án dân sự phần nội dung tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ QĐHC hoặc tuyên 

bố hành vi hành chính là trái pháp luật. 

- Khoản 1 Điều 311 Luật TTHC năm 2015 về thi hành án đối với các bản 

án, quyết định của Tòa án có nội dung tuyên hủy QĐHC, đề nghị bổ sung quy 

định cơ quan đã ban hành QĐHC bị hủy phải thực hiện các thủ tục, biện pháp để 

khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật. 

- Khoản 2 Điều 311 Luật TTHC năm 2015 về thời hạn tự nguyện thi hành 

án: Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ đây là thời hạn người phải 

thi hành án phải tiến hành các bước để thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo nội 

dung phán quyết của Tòa án theo quy định của pháp luật quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực. 

- Tại điểm b khoản 2 Điều 311 Luật TTHC về thời hạn tự nguyện thi hành 

án, đề nghị bỏ viện dẫn đến điểm a khoản 1 Điều 311 Luật TTHC năm 2015, vì 

điểm a khoản 1 Điều 311 Luật TTHC năm 2015 là trường hợp bản án, quyết 

định của Tòa án tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện QĐHC, HVHC. Việc 

bỏ viện dẫn đến quy định này bảo đảm xác định đối tượng bị áp dụng quyết định 

buộc THAHC của Tòa án chỉ là người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan (không bao gồm người khởi kiện). 

- Bổ sung quy định rõ về phạm vi trách nhiệm của cơ quan THADS trong 

công tác theo dõi THAHC, làm căn cứ thống nhất triển khai thực hiện trên thực 

tế thi hành, khắc phục tình trạng còn có những quan điểm, ý kiến khác nhau về 

phạm vi bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm 

theo dõi THAHC của cơ quan THADS. 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc ra quyết 

định buộc THAHC tại Điều 312 Luật TTHC năm 2015 như: Thời hạn ban hành 

quyết định buộc THAHC; đối tượng bị ra quyết định buộc THAHC; phạm vi nội 

dung của quyết định buộc THAHC; việc xác định người phải thi hành án theo 

quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP để xác định đối tượng có 

nghĩa vụ thi hành quyết định buộc THAHC, nhất là trong trường hợp bản án 

tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đương sự. 

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cơ chế THAHC, theo đó phân công một chủ 

thể chịu trách nhiệm chính về THAHC, các chủ thể khác có trách nhiệm phối 
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hợp, kiểm soát theo đúng nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một 

việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.  

b) Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định khác có liên quan 

Trên cơ sở kết quả đánh giá 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các quy định có 

liên quan đến công tác THAHC, từ đó có kế hoạch sửa đổi, bổ sung/kiến nghị cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, trong đó Bộ 

Tư pháp kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số văn bản sau đây: 

- Kiến nghị bổ sung quy định về mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm 

nghĩa vụ THAHC trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020); trên cơ sở đó bổ sung hành vi vi phạm hành chính trong 

THAHC vào Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và 

gia đình, THADS, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã để có cơ sở thực hiện quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều 35 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP về việc cơ quan 

THADS có thẩm quyền xử phạt hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

c) Về lâu dài, kiến nghị xây dựng Luật Thi hành án hành chính  

 Hiện nay, các quy định của pháp luật về THAHC đang được quy định tại 

Luật TTHC năm 2015 (Chương XIX), Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. Ngoài ra, 

Luật TTHC năm 2015 còn dẫn chiếu đến pháp luật về THADS trong việc thi 

hành các quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án. Như 

vậy, các quy định pháp luật về THAHC đang nằm ở các văn bản khác nhau, do 

đó, để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác THAHC thì cần ban hành Luật 

THAHC với những chế tài riêng, đủ mạnh, tạo cơ sở pháp lý mang tầm Luật cho 

công tác tổ chức THAHC; đồng bộ với các luật khác trong hệ thống pháp luật 

Việt Nam. 

2. Đề xuất, kiến nghị về tổ chức thi hành Luật Tố tụng hành chính và 

Nghị định số 71/2016/NĐ-CP  

2.1. Kiến nghị đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo tăng cường giám 

sát chuyên đề về chấp hành pháp luật TTHC và pháp luật THAHC đối với 

UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước. 

2.2. Kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

- Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt việc 

chấp hành nghiêm Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến Chủ 

tịch UBND, UBND các cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
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- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của những 

người không chấp hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có biện pháp 

xử lý nghiêm, để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước và 

quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án. 

- Kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các 

bộ, ngành hữu quan tổng kết, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu 

kiện trong lĩnh vực đất đai với số lượng nhiều và phức tạp như thời gian qua; chỉ 

đạo rà soát tổng thể hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để sửa 

đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục triệt 

để những vướng mắc, bất cập, trong đó đề nghị khắc phục tình trạng quy định tản 

mạn ở nhiều văn bản hướng dẫn như hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 

thực tiễn áp dụng; đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 

lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trong cả nước. 

2.3. Kiến nghị đối với Tòa án nhân dân tối cao 

- TANDTC phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp tục tổng kết 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thi hành Luật TTHC năm 2015 khi 

giải quyết các vụ án hành chính để tham mưu cho Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

Luật TTHC năm 2015 trên cơ sở khắc phục những bất cập, khó khăn, vướng 

mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành; ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ cho 

các TAND cấp dưới, trong đó hướng dẫn thống nhất việc ra quyết định buộc 

THAHC theo Luật TTHC năm 2015. 

- TANDTC chỉ đạo TAND các địa phương đẩy mạnh việc tổ chức đối 

thoại trong giải quyết án hành chính; tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng 

cao chất lượng xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định hành 

chính bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; 

bảo đảm thời hạn trong việc gửi văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát nhân dân, Cơ 

quan THADS, cơ quan hành chính bị khởi kiện; khắc phục triệt để việc tuyên 

bản án không rõ, khó thi hành.  

 - TANDTC tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết 

án hành chính cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án để nâng cao 

hơn nữa chất lượng xét xử các vụ án hành chính. 

2.4. Kiến nghị đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

- VKSNDTC phối hợp với Bộ Tư pháp, TANDTC trong công tác rà soát, 

tổng kết, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn, áp dụng thống nhất 

quy định của Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP; tăng cường 

công tác giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết vụ án hành 

chính, THAHC trên cơ sở tổng hợp các vướng mắc từ địa phương. 
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- VKSNDTC tăng cường công tác kiểm sát việc THAHC, trong đó: Tăng 

cường trách nhiệm của Kiểm sát viên và Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong 

việc phát hiện các vi phạm để kháng nghị, kiến nghị; thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật khi tiến hành kiểm sát việc THAHC; kiểm tra 

Viện kiểm sát cấp dưới trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành 

chính và THAHC. 

- VKSNDTC tăng cường triển khai các hình thức đào tạo, bồi dưỡng để 

nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị cho các Kiểm sát viên được giao 

nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính và THAHC. 

2.5. Kiến nghị đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC đối với 

các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, UBND, Chủ tịch UBND các cấp nói 

riêng theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

2.6. Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân các cấp 

- Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, nhất là người đứng đầu 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm của mình đối với công tác THAHC theo đúng quy định của Nghị định số 

71/2016/NĐ-CP, từ đó chỉ đạo sát sao, quyết liệt việc thi hành các bản án, quyết 

định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực phát sinh trên địa bàn, nhất 

là các bản án, quyết định đã tồn đọng nhiều năm chưa được thi hành dứt điểm. 

- Chủ tịch UBND các cấp cần thực hiện nghiêm, hiệu quả hai vai trò: Vai 

trò là người phải thi hành án trong các phán quyết của Tòa án và vai trò là thủ 

trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án trong việc đôn đốc, 

chỉ đạo, kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm người có thẩm quyền cấp dưới 

không chấp hành án hành chính theo đúng quy định của Luật TTHC năm 2015 

và Nghị định số 71/2016/ NĐ-CP. Trường hợp cần thiết thì lập tổ công tác để 

tổng hợp, rà soát, đánh giá, lập kế hoạch, lên phương án để tham mưu giải quyết 

dứt điểm đối với từng vụ việc cụ thể. 

2.7. Kiến nghị với liên ngành Tư pháp Trung ương 

- Nghiên cứu ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật TTHC 

năm 2015 về THAHC và Nghị định số 71/2016/ NĐ-CP để quy định cụ thể hơn, 

hướng dẫn thống nhất những vấn đề đang còn có quan điểm khác nhau; các quy 

trình, quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THAHC...để kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong công tác này như vấn đề thẩm quyền theo dõi 

THAHC của cơ quan THADS đối với những bản án, quyết định của Tòa án về 

vụ án hành chính được thụ lý, giải quyết trước thời điểm Luật TTHC năm 2015 

có hiệu lực thi hành. 
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- Hàng năm, phối hợp tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm liên ngành về công 

tác giải quyết các vụ án hành chính và THAHC. Tăng cường phối hợp trong 

công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về THAHC tại các địa 

phương còn tồn đọng án hành chính. 

- TANDTC, VKSNDTC có cơ chế xem xét, phản hồi kịp thời các nội dung 

đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của cơ quan hành chính đối với 

những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng khó THAHC, đặc biệt 

là các bản án, quyết định về đất đai, có tác động đến tình hình an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

2.8. Yêu cầu đối với Hệ thống Thi hành án dân sự 

 - Cần nhận thức đúng và đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hệ thống 

THADS trong việc giúp Chính phủ, Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác 

THAHC; giúp UBND cùng cấp chấp hành nghiêm pháp luật TTHC và THAHC. 

- Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm về tham mưu giúp Bộ Tư 

pháp để giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác THAHC; các cơ quan 

THADS thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo dõi THAHC theo quy định của 

Luật TTHC năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp, Tổng cục THADS, trong đó có nội dung kiến nghị Tổng cục THADS báo 

cáo Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với 

UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không chấp hành án hành chính. 

- Tăng cường tính chủ động, trách nhiệm phối hợp với Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan tư pháp thuộc UBND cùng cấp trên địa 

bàn trong hoạt động theo dõi THAHC để công tác theo dõi THAHC đi vào chiều 

sâu, tránh mang tính hình thức, phát huy tối đa được hiệu quả thúc đẩy kết quả 

THAHC; đồng thời, giúp UBND cùng cấp chấp hành nghiêm pháp luật TTHC 

và THAHC.  

- Trên cơ sở kết quả sơ kết đánh giá 05 năm triển khai thi hành Nghị định 

số 71/2016/NĐ-CP, có kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư pháp để khẩn 

trương thực hiện các giải pháp, kiến nghị nêu tại báo cáo này. 

  Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành Nghị định 

số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, 

thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để b/c); 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng TTCP Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp); 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện); 

- Lưu: VT, TCTHADS. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  
  

  

           Mai Lương Khôi 
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