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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
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Số: 20/TANDTC-TH 
V/v triển khai Thông tư liên tịch Quy định về 
phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, 

theo dõi thi hành án hành chính liên ngành 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

  

Kính gửi: - Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao; 

- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối 

cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định 

về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2022 (thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-

BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016). Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung, trách nhiệm của Tòa án trong công tác phối 

hợp thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành tới toàn bộ công 

chức, Thẩm phán, Thư ký Tòa án. 

2. Chỉ đạo các bộ phận chức năng cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu thống kê thụ lý và giải 

quyết các vụ việc cơ quan thi hành án yêu cầu sửa chữa, giải thích, kiến nghị giám đốc thẩm, tái 

thẩm bản án, quyết định của Tòa án trên phần mềm thống kê của Tòa án nhân dân được quy định 

tại Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 

ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác giải quyết, xét xử các loại án trong hệ thống Tòa án, 

đảm bảo thống nhất, phù hợp với các số liệu thống kê đã được tiếp ký. 

Toàn văn Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của 

Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao được đăng tải tại Chuyên 

mục “Văn bản pháp luật”, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao 

(http://www.toaan.gov.vn). 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Đ/c PCA Nguyễn Trí Tuệ (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải); 
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC. 

TL. CHÁNH ÁN 

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔNG HỢP 

 

 

 

 

Phạm Công Tuyến 



  


