Thủ tục giải quyết tố cáo về Thi hành án dân sự
- Công dân có quyền tố cáo với Thủ trưởng cơ
quan Thi hành án dân sự cấp huyện về hành vi vi phạm
phạm pháp luật của Chấp hành viên và công chức khác
làm công tác THADS gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt
hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của công dân, cơ quan, tổ chức.
- Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ
ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải
quyết tố cáo có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày.
- Thủ tục giải quyết tố cáo được thực hiện theo
quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm
tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; xử lý
nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết
nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho
quyết định giải quyết được thi hành nghiêm chỉnh và
chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo mà
không giải quyết, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết,
giải quyết trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình
sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định
của pháp luật.
Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc

Cách thức thực hiện tố cáo trực tiếp.

Hồ sơ

- Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì
trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ,
tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo
phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp
nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi
rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc
điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện
cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của
người giải quyết tố cáo.
- Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì
người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo
hoặc người tiếp nhận ghi lại việc tố cáo bằng văn bản và
yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào

văn bản, trong đó ghi rõ nội dung như trên. Trường hợp
nhiều người đến tố cáo trực tiếp thì người tiếp nhận hướng
dẫn người tố cáo cử đại diện để trình bày nội dung tố cáo.
- Các tài liệu, hồ sơ chứng minh kèm theo.
Số lượng hồ sơ: Theo quy định tại Luật Tố cáo

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày
thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời
hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố
cáo.
Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải
quyết tố cáo có thể gia hạn giải quyết một lần nhưng
không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không
quá 60 ngày.

Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
TTHC
Cơ quan thực hiện
Chi cục THADS quản lý trực tiếp người bị tố cáo
TTHC
Kết quả thực hiện
Kết luận nội dung tố cáo
TTHC
Không
Lệ phí (nếu có)
Mẫu đơn, mẫu tờ
Chưa quy định cụ thể
khai
Yêu cầu, điều kiện
thực hiện TTHC
(nếu có)

Công dân phải cung cấp tài liệu chứng minh hành
vi vi phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thi hành án
dân sự, Chấp hành viên và công chức khác làm công tác
thi hành án dân sự gây thiệt hại và đe dọa gây thiệt hại
đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của
công dân, cơ quan, tổ chức.

- Luật THADS số 26/2008/QH12; Luật Sửa đổi,
Căn cứ pháp lý thực bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân
sự số 64/2014/QH13
hiện TTHC
- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13

