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       Bình Định, ngày       tháng  6  năm 2022 

 

Kính gửi: Tổng cục Thi hành án dân sự 

 

            Thực hiện Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp 

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 Bình Định báo cáo việc phát hành biên lai thu tiền thi hành án và 

biên lai thu tiền phí, lệ phí như sau: 

1. Tên đơn vị đăng ký đặt in biên lai: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình 

Định 

Mã số thuế: 4100290162  Điện thoại: 02563.546855 

Địa chỉ giao dịch: 21 Nguyễn Văn, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Tổ chức thu loại phí, lệ phí: Biên lai thu tiền, Biên lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí tòa án, Biên lai thu tiền nộp NSNN, Biên lai thu tiền thi hành án, biên lai 

thu án phí, Biên lai thu tiền phí, lệ phí. 

Số điện thoại giao dịch: 02563.546855 

2. Địa điểm thu: Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Định 

3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí như sau:  

3.1. Căn cứ để phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí: 

- Thông tư 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

kế toán nghiệp vụ Thi hành án; 

- Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự và 

Thông tư số 74/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông 

tư số 216/2016/TT- BTC ngày 14/8/2020; 

 - Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về việc Hướng dẫn việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ tiền 

phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước; 
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- Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc 

ban hành Danh mục biểu mẫu, chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án 

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.  

 Đến nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã phát hành biên lai 

đặt in như sau: 

3.2. Đăng ký sử dụng biên lai đặt in như sau: 

- Biên lai thu tiền, mẫu C20-THA; Kí hiệu: AA-2022, 35 quyển, gồm có 4 

liên từ số 0000001 đến số 0001750. 

- Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án mẫu số C21-THA; Kí hiệu: 

AA-2022, 136 quyển, gồm có 4 liên từ số 0000001 đến số 0006800. 

- Biên lai thu tiền nộp NSNN mẫu C22-THA; Kí hiệu: AA-2022, 40 

quyển, gồm có 04 liên từ số 0000001 đến số 0002000. 

- Biên lai thu tiền thi hành án mẫu C23-THA; kí hiệu: AA-2022, 100 

quyển, gồm có 4 liên từ số 0000001 đến số 0005000. 

- Biên lai thu tiền phí, lệ phí: mẫu số 01BLP4-001; Kí hiệu: AA-22P; 135 

quyển, từ số: 0000001 đến số 0006750.  

Số biên lai này được đặt in tại Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo - In và 

thương mại Thái Bình, địa chỉ: 534A Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, 

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (kèm theo Danh mục phát hành biên lai). 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định kính báo cáo Tổng cục thi hành án 

dân sự biết theo dõi, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên (b/cáo); 

- Vụ KHTC-TCTHADS; 

- Cục trưởng (để b/cáo); 

- Các Chi cục THADS trong tỉnh; 

- Lưu: VT, KT. 

  

        KT.CỤC TRƯỞNG 

      PHÓ CỤC TRƯỞNG 

    

 

 

    
         Nguyễn Hồng Vinh 
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