
S TIS PHAP - CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CVC THI HANH AN DAN SIX! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  (1'2 /QCPH-STP-CTHADS An Giang, ngày 09 tháng  2  nám 2019 

QUY CHE PHOI HQP 
Cong tác thi hành Quyt dnh cüa Tôa an giãi quyt phá san 

và giám sat hoyt dng ella Quãn tài viên, Doanh nghip quãn 19, 
thanh 19 tài san trên dja bàn tinh An Giang 

Can cir Luât Phá san nãm 2014; 

Can cir Lut Thi hành an dan sr näm 2008 dã thrçic sra di, b sung mt s 
diêu theo Lut so 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 nãm 2014; 

Can cü Nghj djnh s 62/201 5/ND-CP ngày 18 tháng 7 näm 2015 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt và hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Thi hành an dan 
str; 

Can cü Nghj djnh s6 22/201 5/ND-CP ngày 16 tháng 02 närn 2015 cüa ChInh 
phüquy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Phá san ye Quán tài viên và hành 
nghê quàn 19, thanh 19 tài san; 

Can cir Thông tu lien tjch s 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 
12 tháng 6 nàm 2018 cüa B Tu pháp - Vin kiêm sat nhân dan tôi cao - Tôa an 
nhân dan tôi cao ye vic quy djnh vic phôi hçip trong thi hành quyêt djnh cüa Tôa 
an giái quyêt phá san; 

Thirc hin Van bàn so 86/BTTP-DGTS ngày 29/01/2019 cia B Tix pháp v 
vic triên khai thi hãnh Nghj djnh so 22/201 5/ND-CP, 

D giám sat hot dng dlla Quán tài viên, doanh nghip quãn 19, thanh 19 tài 
san khi thirc hin thanh 19 tài san dUa doanh nghip, hçcp tác xâ phá san, dam báo 
hiu qua, theo dung quy djnh ella Lut Phá san, gop phân nâng cao näng lirc quãn 19 
nhà nuâc ye hoat dng hành nghê quãn 19, thanh 19 tài san trên dja bàn tinh. Sâ Tu 
pháp và Cc Thi hành an dan sir tinh thông nhât ban hành quy chê phôi hqp trong 
cong tác giám sat hot dng ella Quãn tài viên, doanh nghip quãn 19, thanh 19 tài 
san và thi hânh quyêt djnh ella Tôa an giãi quyêt phá san nhi.r sau: 

CHUONC I 
NHUNG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy ch nay quy djnh vic phôi hqp trong cong tác thi hành quyt djnh ella TOa 
an giãi quyêt phá san và giám sat hot dng ella Quàn tài vién, doanh nghip quân 
19, thanh 19 tài san gita Si Tu pháp, Tôa an nhân dan tinh, Vin kiêm sátnhân dan 
tinh và Cc Thi hành an dan sçr tinh (sau day gi chung là các co quan phôi hqp) dê 
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thirc hin quãn 1 và giám sat hot dng cüa Quãn tài viên, doanh nghip quân 1', 
thanh 1 tài san trên dja bàn tinh. 

Diu 2. Di tirçrng áp dyng 

1. Cci quan Tôa an nhân dan, Vién kiêm sat nhân dan, cci quan quân 1 thi hânh 
an dan s1r, cci quan thi hành an dan sll. 

2. Chip hành viên, Quán tài viën, doanh nghip quãn 1)2, thanh 1)2 tài san, doanh 
nghip, hçip tác xâ và to chirc, cá nhân có lien quan den vic thi hành quyêt djnh cüa 
Tôa an giãi quyêt phá san. 

Diu 3. Nguyen tc phi hçrp 

Viéc phi hqp cong tác giám sat ho?t dng cüa quãn tài viên, doanh nghip 
quãn 1)2, thanh 1)2 tài san giUa Si Tr pháp vOi Tôa an nhân dan tinh,Vin kiêm sat 
nhân dan tinh và Ciic Thi hành an dan sij tinh thxçc thirc hin theo các nguyen täc 
sau: 

1. Trén cci sâ chrc näng, nhim vçi, quyn hin cüa cci quan theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

2. Phãi chü dng, thu&ng xuyên, chat chë, kjp thai, to diu kin h trçl các ben 
trong qua trInh thirc hin cht'rc nàng, nhim vi dirçc giao. 

3. Dam bão thirc hin dy dü ch d thông tin theo quy djnh pháp 1ut. 

CHLXONG II 
cAc NQI DUNG PHOI HaP TRONG CONG TAC GIAM SAT 

HOAT DQNG CUA QUAN TAI VIEN, DOANH NGHIP QUAN Li', THANH 
L\TAI SAN 

MVC I. TRACH NHIEM SO TU' PHAP 

Diu 4. Phii hçrp cung cp thông tin trong cong tác quãn 1)2 giám sat Quãn 
tài viên, doanh nghip quãn 1)2, thanh 1)2 tãi san 

a. Däng k)2 hành ngh quãn 1)2, thanh 1)2 tài san vOi tii cách cá nhân; 
b. Dãng k)2 hành ngh quän 1)2, thanh 1)2 tài san cUa doanh nghip quãn 1)2, 

thanh 1)2 tài san; 

c. Lp cong b danh sách Quán tài viên, doanh nghip hành ngh quãn 1)2, 

thanh 1)2 tài san ti dja phircing; 

d. Tam dInh chi, gia han, hüy bO vic tm dInh chi hành ngh quàn 1)2, thanh 1)2 
tài san dôi vói Quân tài viên, doanh nghip quán 1)2, thanh 1)2 tài san; xóa ten Quãn 
tài viên, doanh nghip quàn 1)2, thanh 1)2 tài san khOi danh sách Quán tài viên, doanh 
nghip hành nghê quãn 1)2, thanh 1)2 tài san. 

Diu 5. Rà soát, cüng c di ngü Quãn tài viên, doanh nghip quail 1)2, 
thanh 1)2 tài san 

a. Hang näm, phi hcip vii các cci quan, dcrn vl lien quan dánh giá v t chrc, 
chat h.rqng hot dng Quãn tài vien, doanh nghip quãn 1)2, thanh 1)2 tài san a dja 
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phucing, d xut các giái pháp d báo dam s Iuqng, cht krçing cüa di ngü Quân tài 
viên, doanh nghip quãn 1, thanh 1 tài san; 

b. Trueing hcip Co sir thay di, Quãn tài viên, doanh nghip quán 1, thanh 1 tâi 
san thI phái kjp thii däng tái trên trang thông tin din tCr cüa ca quan mInh; 

c. Rà soát, thng kê vâ báo cáo s 1iu v Quán tài viên, doanh nghip quán 1, 
thanh 1 tài san, hot dng hành nghê quãn Is', thanh 1' tài san ti dja phuang; rà 
soát, phát hin các trithng hçp thuc din thu hôi chtrng chi hành nghê Quán tài vien 
tai dja phtxang và dé nghj B truâng Bô Tu pháp thu hôi chirng chi hành nghê Quãn 
tài viên theo quy djnh. 

Diu 6. Phi hçrp Kim tra, thanh tra và xtr F' vi phim trong hot dng 
giám sat dM vói Quãn tài viên, doanh nghip quail Iy, thanh iy tài san 

a. Khi tip nhn don, thu khiu nai,  t cáo trong hoat dng hành ngh quân 1, 
thanh 1 tài san. Sâ Tu pháp phôi hqp các ccx quan, dcxn vi lien quan giái quyêt theo 
thâm quyên dOng quy djnh cüa pháp 1u.t; 

b. Giái quyt khiu nai,  th cáo v Quán tài viên, doanh nghip quãn 1, thanh 1 
tài san và hoat dng hành nghê quãn 1, thanh 1 tãi san theo thâm quyên. 

Diu 7. Thuc hin ch d báo cáo 

a. Báo cáo Uy ban nhân dan tinh, thành ph trtrc thuc Trung ucxng, B Tu 
pháp ye Quãn tài viên, doanh nghip quán 1, thanh 1 tài san vã hoat  dng hành 
nghê quân l,thanh l tài san tai  dja phucmg djnh kS'  hang näm và theo yêu câu cüa 
ccx quan có thâm quyên; 

b. Báo cáo, kin nghj Uy ban nhân dan tinh, Bô Tu pháp có chi dao  giãi quyt 
khó khän, vuâng mac trong qua trInh thirc hin hoat dng vã quán 1' nhà niiâc hoat 
dng; 

c. Các nhim v11, quyn han  khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hành ngh qllãn 
1, thanh 1 tài san tai  dja phtrcing. 

A • A P. A - p. A Dieu 8. Phoi hçrp to chirc tp huan, bot throng cong tac hanh nghe quan ly, 
thanh I5 tài san ti d!a  phuong 

Hang näm, Sâ Tu pháp 1p k hoach dr trü kinh phi, phi hçxp t chirc tp hu.n, 
triên khai các van ban quy phm pháp 1ut, biêu mu sCr diing trong hoat  dng hành 
nghê quán 1, thanh l tài san tai  dja phuong cho Quãn tãi viên, doanh nghip quan 
1, thanh l tài san và các to chirc, cá nhân lien quan. 

MVC II. TRACH NHIM C( QUAN THI HANH AN DAN SIJ TINH 

Diu 9. Tm dInh chi, dInh chi thi hành an 

1. Sau khi nhn di.rçxc thông báo cUa TOa an v vic thy 1 don yêu cu ma thu 
tyc phá san, ThU tru&ng ccx quan thi hành an dan sir ra quyêt djnh tam  dInh chi thi 
hanh an ye tài san ma doanh nghip, hçxp tác xâ mat khá nãng thanh toán ia ngithi 
phâi thi hành an, tth tru&ng hqp bè.n an, quyêt djnh buc doanh nghip, hçxp tác xã 
mat khá nãng thanh toán bôi thuang ye tInh mng, sirc khôe, danh dir hoc trâ luong 
cho ngithi lao dng. 
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Than han  ra quy& djnh tam  dInh chi thi hành an là 05 ngày lam vic ké t& ngày 
nhn &rqc thông báo cüa Tôa an. 

2. Trix&ng hçp Tôa an cia thii 1 giái quyt vii vic phá san, ca quan thi hành an 
dan sir cia ra quyêt djnh tam  dInh chi thi hành an nhiing sau do TOa an ra quyêt djnh 
không mô thu t11c phá san theo quy dlnh tai khoán 1 Dieu 71 Lu.t Phá san thI trong 
thai han  05 ngày lam vic kê tü ngày nhn &rqc quyét dnh cüa TOa an, c quan thi 
hành an dan sir ra quyêt djnh thu hôi quyêt djnh tam  dInh chi thi hành an và ra quyêt 
djnh tiêp tVc  thi hành an theo quy djnh tai  khoãn I Diêu 37 và khoãn 3 Diêu 49 Lut 
Thi hành an dan sr. 

3. Tru&ng hçip TOa an cia ra quyt djnh ma thU ti1c phá san, co quan thi hành an 
dan sir cia ra quyêt djnh dInh chi thi hành an theo quy dlnh tai khoãn 2 Diêu 71 Lut 
Phá san nhixng sau do Tha an ra quyét djnh dInh chi tiên hành thu tilc phá san theo 
quy djnh tai  khoán 1 Diêu 86 Lut Phá san và dInh chi thu tiic phic hôi boat  dng 
kinh doanh theo quy djnh tai  diem a khoàn I Diêu 95 Lut Phá san thI trong th&i han 
05 ngày lam vic ké tt1 ngày nhn &rqc quyêt djnh cUa TOa an, ca quan thi hành an 
dan s1r ra quyêt djnh thu hôi quyêt djnh dInh chi thi hành an và ra quyêt djnh tiêp tic 
thi hành an theo quy djnh tai  khoân 3 Diêu 137 Lut Thi hành an dan sr. 

Diu 10. Chuyn giao, ra quyt djnh thi hành an, thm quyn cüa Chp 
hành viên trong vic thi hành quyêt dnh cUa Tôa an giãi quyêt phá san 

1. Quyt djnh cUa TOa an giãi quyt phá san di.rçic chuyn giao cho cc quan thi 
hành an dan sr cO thâm quyén trong thai han  30 ngày ké tir ngày có hiu Iiic pháp 
luât. 

2. Trong thai han  03 ngày lam vic, k tir ngày nhn duxqc quyt djnh cUa TOa 
an giãi quyét phá san, Thu tnràng co quan thi hãnh an dan sr có thãm quyên chü 
dng ra quyêt djnh thi hành an và phân cong Chap hành viên. 

3. Chap hành viên co quan thi hành an dan sir có thm quyn thi hành phn 
nghia vu dan s1r lien quan den tài san, buc thirc hin cong vic nhât djnh hoc 
không dtrcc thrc hin cong vic nhât djnh trong quyêt djnh tuyên bô doanh nghip, 
hqp tác xã phá san, cung chê thu hôi tai san, giao tài san cho ngiiai mua duic tài 
san theo quy djnh cUa Lut Thi hành an dan stj và cO van bàn yêu câu Quân tài viên, 
doanh nghip quán l, thanh l' tài san ma Thâm phán cia chi djnh to chirc thirc hin 
thanh I tài san can lai  cua doanh nghip, hçp tác xã pha san. 

Diu 11. Giãi thIch quyt dnh  cüa Tôa an giãi quyt phá san 

Trii?ing hçip quyt djnh cUa TOa an giãi quyt phá san có diem chua rô, khó thi 
hành, không xác djnh duoc ni dung ci the thI c quan thi hành an dan sir dê nghj 
TOa an cia ra quyêt djnh giài quyêt phá san xem xét, giái thIch theo quy djnh tai 
khoàn 2 Diêu 179 Luât Thi hành an dan sir. 

.A .A Dieu 12. Phi chuyen tien 

PhI chuyn tin khi Quãn tài viên, Chip hành viên, TOa an, c quan thi hanh an 
dan si1 gcri các khoãn tiên thu duçic vào tài khoãn do TOa an hoc co quan thi hành 
an dan sir ma tai  ngân hang duçic thanh toan tügiá trj tãi san cua doanh nghip, hqp 
tác xã pha san tai  thai diem thirc hin vic chuyên tiên. 
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.A , . , Dieu 13. Uy thac thi hanh an 

Khi thi hành quyt djnh cüa Tàa an giãi quyt phá san, co quan thi hành an dan 
sr thirc hin vic Ciy thác theo quy djnh ti các Diêu 55, 56 và 57 Lut Thi hành an 
dan s1r vâ Diêu 16 Nghj djnh so 62/20151ND-CP ngày l8tháng 7 näm 2015 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và h.ràng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Thi hành an 
dan sir. 

Tru&ng hçip Uy thác toàn b quyêt djnh thi hãnh quyt djnh cüa Tôa an giái 
quyêt phá san cho duy nhât 01 Ca quan thi hành an dan su thI ca quan nhn üy thác 
ma mt tâi khoãn dirng ten ca quan thi hành an dan sçr có thâm quyên thi hành quyêt 
djnh tuyên bô phá san dê gui các khoãn tiên thu hôi duçic cCia doanh nghip, hqp tác 
xã phá san vâ thrc hin vic phân chia theo phixong an phân chia tài san theo quyêt 
djnh tuyên bô phá san. Trithng hçip Ca quan üy thác thi hành an dã m& tái khoãn thI 
sau khi có thông báo nhn üy thác, so tiên trong tài khoàn (neu co) duçic chuyên den 
tái khoãn mói cüa Ca quan nhn üy thác dê xCr 1 theo quy djnh; tài khoãn ma ca 
quan üy thác dA mi &rçYc hüy bô. 

Trueing hcip üy thác mt phn quyêt djnh cüa Tóa an giãi quyt phá san thI ca 
quan thi hành an dan sir nhn üy thác ra quyêt djnh thi hành an và to chüc thi hành 
vi vic theo quy djnh. Trong th&i han  03 ngày lam vic ké tr ngày thu duqc tiên, tài 
san, ca quan thi hành an dan sir nhn üy thác phài chuyên so tiên thu di.rc vào tài 
khoàn cüa co quan thi hànhán dan sr dã üy thác và thông báo cho co quan thi hânh 
an dan sij dâ ày thác biêt dé thçrc hin phi.rong an phân chia tài san theo quyêt djnh 
tuyén bô phá san. Trách nhim cüa co quan thi hânh an dan sir nhn ày thác hoàn 
thành sau khi kêt thüc vic thi hành an dôi vâi ni dung dUVC ày thác và chuyên tiên 
cho Ca quan thi hành an dan sr dã ày thác. 

.A A. . Dieu 14. Phoi hçrp trao doi thong tin 

Trong qua trInh giám sat vic hoat  dng cüa Quãn tài viên, doanh nghip quân 
1, thanh 1 tài san có hành vi vi phm quy djnh pháp lut hoc có khó khàn, vu&ng 
mac trong cOng tác phôi hqp. Co quan Thi hành an dan sr tinh có van bàn thông báo 
cho Sâ Ti.r pháp tie xem xét giãi quyêt theo quy djnh pháp lut hin hành. 

MVC III. TRACH NHIEM CHAP HANH VIEN 

Diu 15. DInh  giá và djnh giá 1i tài san 

1. Vic djnh giá và djnh giá lai  tài san trong trtx&ng hçip Chip hành viên thirc 
hin cu6ng chê thu hôi nq cho doanh nghip, hcip tác xâ phá san &rcic thirc hin theo 
quy djnh tai  khoán 2 Diêu 73, Diêu 98, Diêu 99 Lut Thi hành an dan sr, các Diêu 
17, 25 và 26 Nghj djnh sO 6212015/ND-CP. 

2. Truang hçip không hra ch9n di.rçic to chuc thm djnh ,giá, Quãn tãi viên, 
doanh nghip quãn 1, thanh 1 tâi san có van bàn báo cáo Chap hành viên. Trong 
th&i han  03 ngáy lam vic kê tü ngày nh.n duscic báo cáo cüa Quân tài viên, doanh 
nghip quán l2, thanh 1 tài san, Chap hành viên quyét djnh vic 1ira chçn to chuc 
thâm djnh gia. 

3. Trithng hçrp Chip hành viên vn không k dtxcic hqp dng thm djnh iá thI 
yeu câu Quãn tài vien, doanh nghip quán l, thanh l tái san tham khào ' kien cüa 
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ca quan tài chInh c1ng cap hoc co quan chuyên mon quán 1' ngành, linh virc cüa tài 
san trithc khi xác djnh giá cüa tài san thanh 1'. Trong thai hn 03 ngày lam vic ké 
ttr ngày nhn &rçic yeu câu cüa Chap hành viên, Quãn tài viên, doanh nghip quãn 
l, thanh l tài san phâi thrc hin tham khão kiên. Vic tham khão kiên cüa Co 
quan tài chInh, co quan chuyén mon có lien quan phài !p thành van bàn hoc biên 
bàn có chr k cüa Quán tài vien, doanh nghiêp quãn I, thanh l tài san và co quan 
tài chInh, Co quan chuyên mon do. Trong thai hn 15 ngày, ké tCr ngày nhn &rçvc dê 
nghi cüa Quán tài vien, doanh nghip quãn l, thanh I tài san ma co quan tài chInh, 
co quan chuyên mon không có kiên bang van bàn thI Quãn tài viên, doanh nghip 
quán 1, thanh I tài san có van bàn dé nghj Chü tjch Uy ban nhân dan cüng cap chi 
dao các co quan chuyén mOn có ' kién dê Quãn tài viên xác djnh giá tài san ké bién. 

4. Chp hành vién can cr quy djnh tai khoán 2 Diu 123 Lut Phá san ra quy& 
djnh ye vic djnh giá lai  tài san dôi vói trixang hçip thanh l tài san. Chi phi djnh giá 
1i tài san thanh 1 di.rqc thanh toán tü giá trj tài san cüa doanh nghip, hçp tác xâ 
phá san. Tru&ng hqp vic djnh giá 1i tài san do Quãn tài viên, doanh nghip quân 
l, thanh 1 tài san có hành vi vi phm quy djnh cüa pháp lut ye phá san, pháp 1ut 
ye djnh giá tài san dan den sai lch kêt qua dlnh giá tài san thI Chap hành viên tham 
khão kiên cüa TOa an, Viên Kiém sat, co quan tài chInh cüng cap, co quan chuyén 
mon khác và có van bàn chi rO lôi cüa Quán tài viên, chi phi djnh giá 1ai  tài san do 
Quán tài viên, doanh nghiêp quán 1, thanh l tài san chju và disçc trü vào chi phi 
Quán tài viên. 

Diu 16. Ban tài san 

1. Vic ban tài san trong tru&ng hçip Chap hành viên thirc hin ciiang chE thu 
hOi nçi cho doanh nghiêp, hqp tác xâ phá san duc thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 
101 Luât Thi hành an dan sir, Diêu 27 Ngh djnh sO 62/201 5/ND-CP. 

2. Vic ban tài san trong tnr&ng hçp Quán tài viên, doanh nghip quán 1', 
thanh l tài san khi thirc hin thanh 1 tài san con 1a1  ccia doanh nghip, hçip tác xã 
phá san thirc hin theo quy djnh tai Diêu 124 Lut Phá san. 

a. Tnr&ng hp Quán tài vién, doanh nghip quán l, thanh I tài san khOng hra 
ch9n dixçc t chirc ban dâu giá tài san thI có van bàn báo cáo Chap hành viên. Trong 
thai han 03 ngày lam vic kê tr ngày nhn di.rqc báo cáo cüa Quán tài viên, doanh 
nghip quàn 1, thanh l tài san, Chap hành viên quyêt djnh vic lira ch9n to chrc 
ban dâu giá tài san. 

b. Trong th&i han 05 ngày lam vic, k ti ngãy nhn duc thông báo cüa t 
chirc ban dâu giá tài san ye vic tài san dtra ra ban dâu giá lan dâu nhi.rng khOng có 
ngithi tham gia dâu giá, trá giá hoc hêt thai han  thông báo ban tài san nhtrng không 
có ngithi tham gia dâu giá, trà giá hoc bàn dâu giá không thânh thI Quàn tài vién, 
doanh nghip quàn 1, thanh l' tài san báo cáo bang van bàn dê nghj Chap hãnh viên 
ra quyét djnh giám giá tài san dé tiêp tc bàn dâu giá. Chap hành viên thrc hin \'iC 
giàm giá theo quy djnh cCa pháp lut ye thi hành an dan sir và có van bàn yéu câu 
Quãn tài vién tip tiic to chirc ban dâu giá tài san. 
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Diu 17. Chap hành viên giám sat hoyt dng cüa Quãn tài viên, doanh 
nghip quãn I, thanh 1 tãi san khi thirc hin thanh I tài san con Ii cüa doanh 
nghip, hçrp tác xã phá san 

1. Chp hành viên có trách nhim giám sat ho?t dng cUa Quãn tài viên, doanh 
nghip quán 1, thanh 12 tài san trong vic thirc hin thanh 1' tài san cüa doanh 
nghip, hqp tác xa phá san sau khi có van ban yêu câu Quán tài vien, doanh nghip 
quãn 1, thanh 1 tài san to chirc thirc hin thanh 1' tái san theo quy djnh ti khoãn 1, 
2 Diêu 121 Lut Phá san. 

Chap hãnh viên giám sat Quán tái viên, doanh nghip quãn 1, thanh 1 tái san 
thông qua vic Quãn tài viên, doanh nghip quân 1, thanh ! báo cáo Chap hành 
vien. 

2. Ni dung giám sat cüa Chip hành viên nhu sau: 

a. Truàc khi lira ch9n, thay di t chirc thm djnh giá, to cht'rc ban dâu giá, 
Quán tài viên, doanh nghip quàn 1, thanh 1 tài san báo cáo Chap hành viên. Ni 
dung báo cáo nêu rô tài san dim ra thâm djnh giá, ban dâu giá; ten, dja chi cüa to 
chtrc thâm djnh giá, ban dâu giá; 1' do lçra ch9n to chirc thâm djnh giá, ban dâu giá. 
Nêu thay dôi tO chirc thâm djnh giá, to chrc ban dâu giá thI báo cáo phái nêu rô 1 
do thay dôi. 

b. Trumg hcip không lira ch9n &rcic t chtc thm djnh giá, t chüc ban du 
giá, Quán tài viên, doanh nghip quán 1, thanh I' tài san phái báo cáo ngay Chap 
hánh viên. Ni dung báo cáo nêu rO tài san dua ra thâm djnh giá, ban dâu giá; qua 
trInh 1ra ch9n to chrc thâm djnh giá, to chirc ban dâu giá; 1' do không hra ch9n 
ducic to chtrc thâm djnh giá, to chtrc ban dâu giá. 

Tru&ng hqp Quán tài viên, doanh nghip quán 1, thanh 1 tài san tham kháo ' 
kiên cüa co quan tài chInh, ca quan chuyên mon thi ngay sau khi nhn duçc các 
kiên tham kháo, Quãn tái viên, doanh nghip quán 1, thanh 1 tài san báo cáo ngay 
Chap hành viên két qua. Ni dung báo cáo nêu rô kiên ccia các c quan chuyên 
mon và nêu rO müc giá ma Quán tài viên, doanh nghip quãn 1 thanh 1' tài san hra 
chn. 

c. Truâc khi xác djnh giá cüa tài san thanh 1, trong tnthng hçp tái san thanh 1 
có nguy co bj phá hUy hoc bj giám dáng ke ye gia trj, Quãn tài viên, doanh nghip 
quán 1', thanh 1 tài san có van ban báo cáo Chap hánh viên. Ni dung báo cáo nêu 
rO tài san disa ra xác djnh giá; 1' do can xác djnh giá; kiên cüa Co quan tài chInh, 
Co quan chuyên mon ye giá cüa tài san thanh !'. 

d. Ngay sau khi ban du giá tái san không thành, Quãn tài viên, doanh nghip 
quán I?, thanh 1 tài san báo cáo Chap hãnh viên. Ni dung báo cáo nêu rO tài san 
dua ra ban dâu giá; ten, dja chi cüa to chtrc ban dâu giá; qua trInh ban dâu giá tái 
san; 1 do ban dâu giá tài san không thành. 

d. Truóc khi ban tài san không qua thu tic ban dAu giá, Quán tái viên, doanh 
nghip quãn 1, thanh 1 tài san có van ban báo cáo Chap hành viên. Ni dung báo 
cáo nêu rO tài san ban không qua thu tic dâu giá, can ci dê không dim ra ban dâu 
giá. 
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e. Kt qua ban tài san 

Ngay sau khi ban &rcc tài san, Quán tài viên, doanh nghip quãn 1, thanh 1)2 
tài san có vAn ban báo cáo Chap hành viên két quA thanh 1)2 tài sAn. Dôi vi nhUng tài sAn thanh 1)2 mA không ban dwyc hét trong mt Ian thI khi ban dxçic phân tài san 
nào, QuAn tài viên báo cáo ChAp hành viên ye phân do. 

Báo cáo kt quA thanh 1)2 tAi sAn có cac ni dung chü yu sau: NgAy, thang, 
nAm; ten cüa QuAn tài viên, doanh nghip quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn thirc hin vic thanh 1)2 tài sAn; vAn bàn yêu câu QuAn tài vien, doanh nghip thanh 1)2 tài sAn t chi'rc thirc hin thanh 1)2 tài sAn; ten, dja chi ciia doanh nghiêp, hçp tác xa phA sAn; 
hInh thirc ban tAi sAn; tAi sAn dA ban &rcrc, so tiên ban dtxc; tài sAn chi.xa ban dine. 

g. XCr 1)2 tin, tài sAn sau khi ban tAi sAn 

Ngay sau khi thu &rçic tin ban tAi sAn thanh 1)2, QuAn tAi viên, doanh nghip 
quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn phAi cO vAn bàn báo cáo Chap hAnh viên vA chuyên tin vào 
tAi khoAn tai ngân hang &rng ten c quan thi hAnh an dAn sir do Chap hAnh vien dA 
m&. Trong th&i hn 10 ngày kê tü ngày Co quanthi hAnh an dan sir nhn duçic tién, 
Chap hAnh viên phAi thirc hin vic thanh toán tiên cho các dirong sir. Thu tiic thanh 
toAn, xCr 1)2 lien dwng sr china nhn thirc hin theo quy djnh cAa pháp 1ut ye thi 
hAnh An dan sir. 

3. Tris&ng hçxp Chap hành viên phát hin QuAn tài viên, doanh nghip quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn có hAnh vi vi phm quy djnh cüa pháp 1ut dAn den không khAch 
quan trong qua trInh thanh 1)2 tài sAn thI ChAp hAnh viên cO vAn bàn yCu cau QuAn tài 
viên, doanh nghip quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn thirc hin dOng quy djnh hoc Co vAn 
bàn dê xuât Tôa An thay dôi QuAn tAi vien, doanh nghip quAn 1)2, thanh 1)2 tAi sAn 
theo quy djnh tai khoAn 4 Diêu 17 Lut Phá sAn. 

Trir&ng hçxp hAnh vi vi phm quy djnh v pháp 1ut v phá sAn, pháp 1ut v 
djnh giá tAi sAn dn den sai 1ch kêt quA djnh giá tài sAn thi thl/c hin theo quy djnh 
tai khoAn 2 Dieu 17 Nghj djnh 22/2015/ND-C p ngày 16/02/2015 cUa Chinh phü quy 
dinh chi tiêt thi hành môt so diêu cüa Luât Phá sAn ye QuAn tài viên và hành nghê 
quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn. 

Tnr&ng hqp T quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn dirçic thành Ip theo Lut Phá sAn nAm 
2004 china bj giAi the thI Chap hAnh viên de nghj TOa an có thAm quyên tiên hành chi djnh Quan tAi viên, doanh nghip quAn 1)2, thanh 1)2 tài sAn theo quy djnh t?i Diêu 
131 Luât Phá sAn nAm 2014 và khoAn I Diêu 28 Nghj djnh so 22/2015/ND-CR 
Tri.r&ng hçp TOa An không chi djnh QuAn tài viên thI Chap hAnh viên tiêp tiic to chüc 
thi hành an theo quy dlnh cüa Lut Phá sAn nAm 2014. 

Diu 18. Xü' 1)2 Mi vOl tài sAn thanh 1)2 da t chirc bAn trtroc khi có quyt 
djnh tuyên b doanh nghip h9p tAc xã phá sAn 

Tnr&ng hqp Thm phAn quyt djnh vic ban tAi sAn cüa doanh nghip, hçip tác 
xA mAt khA nAng thanh toán sau khi ma thu tçzc phA sAn dé bAo dAm chi phi phá sAn 
theo quy djnh tai khoAn 6 Diêu 9 Lut PhA sAn nhinng không bAn dirçc sau do Thâm 
phán mâi ra quyét djnh tuyên bô doanh nghiép, hcTp tác xA phá sAn và chuyén giao 
cho co quan thi hành an dAn sir to chirc thi hành thI Chap hành vien yêu câu QuAn tài 
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viên t chrc djnh giá tài san theo quy djnh tai  Diu 122, 123 Lut Phá san và bàn 
dâu giá tài san theo quy djnh. 

Diu 19. Giao tài san, giy W cho ngtrôi mua dirqc tài san thanh L 

1. Sau 30 ngày ké tr ngày ngu&i mua dtrcic tài san np dü tin ma Quân tài 
vien, doanh nhip quãn 1, thanh 1 tài san không giao thrçic tài san, giây th cho 
ngi.r&i trüng dâu giá thI Quán tài viên, doanh nghip quãn 1, thanh 1 tài san có van 
bàn d nghj và bàn giao toàn b giây t cho ca quan thi hành an dan sr dê thirc hin 
vic ciiông chê giao tài san, giây tä. 

2. Trong th?i hn không qua 30 ngày, tru&ng hçp khó khãn phtrc tp thI không 
qua 60 ngày kê tir ngày nhn bàn giao tirQuán tài viên, cG quan thi hành an dan sir 
thrc hin vic cung ché giao tài san, giây ti cho ngthi mua di.rçic tâi san thanh 1 
theo quy djnh cUa pháp 1ut ye thi hành an dan sir. Quãn tài vien, doanh nghip quân 
1, thanh 1 tài san, to chüc ban dâu giá có trách nhim phôi hqp vói co quan thi 
hành an dan sir trong vic clxorng chê giao tài san, giây t. 

Diu 20. Phân chia tài san sau khi ban du giá tài san thanh 1 

Chip hành viên thirc hin phixang an phân chia tài san theo quyt djnh tuyên 
bô doanh nghip, hqp tác xã phá san theo quy djnh ti diem d khoán 2 Diêu 120 Lut 
Phá san näm 2014. Tnthng hqp giá trj tài san thanh 1 không dü dê thanh toán do 
không ban duçic hêt tài san hoc tài san giãm giá tn thI sau khi tth di các khoãn chi 
phi theo quy djnh, các dôi ti.rçmg cüng mt thir ttr i.xu lien thrçc thanh toán theo t' 1 
t..rcYng rng. 

Diu 21. Bàn giao tài san ma Quãn tài viên, doanh nghip quãn 1, thanh 
1 tài san không ban dtrçrc 

Trong th?i hn 05 ngày lam vic k tir ngày ht thyi h?n  thirc hin thanh l)' tài 
san theo quy djnh ti khoãn 4 Diêu 121 cUa Lut Phá san, Quán tài viên,doanh 
nghip quán 1, thanh 1 tài san báo cáo bang van bàn vi Chap hành viên ye châm 
düt thanh 1 tài san, kern theo danh sách cac tài san cüa doanh nghip, hqp tác xâ 
chua thanh 1 dicic và ban giao toàn b giây tä, tài san cüa doanh nghip, hçip tác xã 
cho Chap hành viên dê xr 1, thanh l tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut. Chap 
hành vien thrc hin vic djnh giá, ban tài san cüa doanh nghip, hçp tác xã phá san 
theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thi hành an dan sr. 

Diu 22. PhI thi hành quyt dlnh  cüa Tôa an giãi quyt phá san 

Ngithi dirçic thi hành an trong quyt djnh cüa TOa an giãi quyt phá san phãi 
np phi thi hành an dan sr theo quy djnh ti Diêu 60 Lut Thi hành an dan stir và 
Thông tu so 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 cUa B Tài chInh quy djnh rni'rc 
thu, ché d thu, np, quán 1' và sr diing phi thi hành an dan sir. 

Di vOi khoân tin, tài san chi trà cho ngthi &rçic thi hành an do Quàn tài viên, 
doanh nghip quân 1, thanh 1 tài san thu duçic ti vic ban tài san thanh l. 

Trthng hçip T quán 1, thanh 1 tài san duqc thành 1p  theo Li4t Phá san nàm 
2004 chua bj giãi the thI Chap hành viên dê nghj Tôa an có thâm quyên tiên hành chi 
dlnh Quãn tài viên, doanh nghip quán l, thanh 1 tài san theo quy dlnh  ti Diéu 
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131 Lut Phá san näm 2014 và khoân 1 Diu 28 Nghj djnh so 22/2015/ND-CP. 
TruOng hqp Tôa an khOng chi djnh Quán tài viên thI Chap hành vién tiêp tVc to chCrc 

thi hành an theo quy djnh cüa Lut Phá san 1am 2014 thI cci quan thi hãnh an dan str 
không thu phi thi hành an. 

CHUNG III 
TO CH!1'C THVC HIIN 

Diu 23. Trách nhim thi hành 

Giám dc SO Ttr pháp, Ciic truOng Ciic Thi hành an dan sir tinh trong phrn vi, 
chrc näng, quyên hn cüa mInh chi do các dan vj trirc thuc thrc hin quy chê nay. 

Diu 24. Co quan thirrng trirc 

Giao các can b du mi, don dc vic trin khai thirc hin, kp thOi báo cao, d 

xuât lath dao  co quan xir 1 nhüng van dé dt ra trong qua trinh thirc hin. 

Hang näm, t chrc hçp hoc có báo cáo dánh giá, riit kinh nghim, kjp thai xcr 
1 vtthng mac, khó khàn khi thirc hin các ni dung phOi hqp trong quy ché. 

Diu 25. Hiu hrc thi hành 

1. Quy ch nay có hiu 1rc thi hành k tü ngày k. 

2. Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khãn, vuOng m&c, các co quan, don vj 

có liênquan kjp thOi phán ánh den SO Tir pháp dê tong hqp, phôi hçip vOi các co 
quan, tO chirc có lien quan giái quyê 

~wv 
Noin1:mn: 
- Cc BTTP - BTP (Dê biêt); 
- Cc Cong tác phIa Narn (D biet); 
- TT.HDND tinh (Dé biêt); 
- Ban Ni chInh TU (Dê biêt); 
- UBND tinh (Dé biét); 
- Ban Giám dôc Sâ; 
- Cic Thi hành an dan sir tinh; 
- Tóa an nhân dan tinh; 
- Vin kiêm sat nhân dan tinh; 
- Các Sâ, nganh lien quan; 
- UBND huyn, thj xã, thành phô; 
- Luu: VT, BTTP. 
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