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THÔNG BÁO  

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng 

 

Ngày 08/12/2021, đồng chí Dương Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đã chủ trì cuộc họp về việc bàn, thống 

nhất phương án giải quyết một số vụ việc thi hành án dân sự: 

- Vụ việc mở lối đi vào khu mộ cho dòng họ nhà ông Lục Văn Hậu (nay là ông 

Lục Xuân Khánh là người được chuyển giao quyền), tại Thôn Tân Nhiên, xã Nhật 

Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Theo Bản án số 53/DSPT ngày 29/11/2020 

của TAND tỉnh Lạng Sơn; Bản án số 07/DSST ngày 14/9/2012, Bản án số 14/DSST 

ngày 27/8/2019 của TAND huyện Hữu Lũng; Quyết định thi hành án số 172/QĐ-

CCTHADS ngày 28/01/2013 và Quyết định 124/QĐ-CCTHDS ngày 25/10/2019 của 

Chi cục THADS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Vụ Hộ ông Nguyễn Văn Hồng (gồm: ông Nguyễn Văn Hồng, bà Dương Thị 

Thượng, anh Nguyễn Văn Vương và anh Nguyễn Văn Long), Cùng địa chỉ: Thôn Mỏ 

Vàng, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bản án số 09/DSST ngày 

18/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng; Quyết định số 80/QĐ-CCTHADS 

ngày 02/12/2020 của Chi cục THADS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Chi cục THADS huyện báo cáo nội dung vụ việc, ý kiến tham gia 

của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các ý kiến của các cơ quan tham dự, đồng 

chí Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện kết luận như sau:  

1. UBND xã Nhật Tiến, UBND xã Thiện Tân và các tổ chức đoàn thể địa 

phương hai xã phối hợp Chi cục THADS huyện tiếp tục vận động, tuyên truyền 

người phải thi hành án và gia đình tự nguyện thi hành. Riêng vụ ông Nguyễn Văn 

Hồng đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện có phương án làm việc, thỏa thuận 

với Công ty TMHH một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc để thi hành dứt điểm vụ 

việc. Trường hợp người phải thi hành án và gia đình hai vụ việc trên không tự nguyện 

chấp hành hoặc các bên đương sự không thỏa thuận được thì sẽ tiến hành tổ chức 

cưỡng chế theo quy định. 

2. Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện lên phương án, lập kế hoạch 

cưỡng chế để cuộc cưỡng chế đảm bảo an toàn, thành công. Thời gian thực hiện 

cưỡng chế đối với vụ Nguyễn Trọng Hạo, Nguyễn Thị Lập là trước Tết Nguyên đán 

2022. Đối với vụ Hộ ông Nguyễn Văn Hồng, thời gian thực hiện cưỡng chế khi đã 

chuẩn bị đủ điều kiện, thủ tục thi hành án. Trước khi cưỡng chế các vụ việc Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện có báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện cho ý kiến 

chỉ đạo. 

 3. Đề nghị Phòng Tài nguyên môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất 

đai huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng … phối hợp xác định vị trí, đo đạc, tính toán 
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hiện trạng tài sản để phần diện tích cưỡng chế đúng, đủ theo Quyết định của Tòa án 

đã tuyên và đảm bảo an toàn về kết cấu công trình sau cưỡng chế. 

4. Đề nghị Công an huyện cử cán bộ phối hợp đảm bảo an toàn cho các thành 

phần tham gia cưỡng chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Có biện pháp ngăn chặn, 

xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan trong thời gian cưỡng chế. 

 

 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Thông báo kết luận cuộc họp và yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (BC) 

- Cục THADS tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Chi cục THADS huyện; 

- UBND xã Nhật Tiến, Thiện Tân; 

- Lưu VT, BCĐ. 

T.M BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Hạnh 
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