
 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               TỈNH BẾN TRE             
     

         Số:         /TB-CTHADS 

 

Bến Tre, ngày         tháng  7  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phát hành Biên lai thu tiền thi hành án năm 2022 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2030/QĐ-TCTHADS ngày 30 tháng 9 năm 2020 

của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Danh mục biểu mẫu chứng từ, 

báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng 

Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 

14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án 

dân sự. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần in Bến Tre 

thực hiện việc in các loại Biên lai thu tiền để cấp phát cho các cơ quan Thi hành án 

dân sự trong tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre phát hành các loại biên lai 

với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên đơn vị phát hành Biên lai: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre; 

2. Mã số thuế: 1300243654.002; 

3. Địa chỉ trụ sở: 406
E
, Đồng Văn Cống, khu phố Mỹ Tân, phường 7, thành phố 

Bến Tre; 

4. Điện thoại: 02753 839 233; 

5. Các loại Biên lai thu tiền đã phát hành: Biên lai thu tiền C20-THA; Biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án (C21-THA); Biên lai thu tiền nộp ngân sách nhà nước 

(C22-THA); Biên lai thu tiền thi hành án (theo đơn yêu cầu C23-THA). Có danh sách 

phát hành kèm theo. 

Thời gian bắt đầu sử dụng các loại biên lai nêu trên kể từ ngày 08 tháng  8 

năm 2022. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo để các đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận:K 

- Tổng cục THADS (để báo cáo);  

- Các Phó Cục trưởng (để biết);     

- Chi cục THADS huyện thành phố (để thực hiện) ; 

- Phòng chuyên môn (để thực hiện) 

- Trang TTĐT Cục (để đăng thông báo)                                           

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

 

 Nguyễn Văn Nghiệp 
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