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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TCTHADS-TKDLCN 
V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định 

Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự 

     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 

   

Kính gửi:  

- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Tổng cục Thi hành án dân sự được giao chủ trì, giúp Lãnh đạo Bộ Tư 

pháp soạn thảo Thông tư của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê thi 

hành án dân sự, thi hành án hành chính (thay thế 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, theo dõi thi hành án hành chính). Sau một thời gian soạn thảo, đến nay 

Tổ soạn thảo đã xây dựng xong dự thảo Thông tư, biểu mẫu, giải thích biểu mẫu 

và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu kèm theo. 

Để tiếp tục việc soạn thảo Thông tư, Tổng cục Thi hành án dân sự gửi 

dự thảo Thông tư đề nghị Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cục Công 

nghệ thông tin Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin 

điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đề nghị các đơn vị 

thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Tổng cục 

và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, 

góp ý kiến bằng văn bản gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, 

tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư. 

Văn bản tham gia ý kiến góp ý của các cơ quan đề nghị gửi về Tổng cục 

Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, đồng thời gửi qua email vinhnd@moj.gov.vn 

và dnhai@moj.gov.vn  trước ngày 30/12/2022. Trường hợp cần thông tin chi tiết 

đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, điện thoại 0904.569. 977 hoặc 

đồng chí Đinh Nam Hải, điện thoại 0906.011.885. 

Dự thảo Thông tư cũng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của 

Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp (mục Lấy ý kiến về dự thảo Văn 

bản quy phạm pháp luật).  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Thành Long (để b/c); 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để th/h); 

- Lưu VT, Hồ sơ. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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