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QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

z B ộ  TRƯỞNG B ộ  T ư  PHÁP

Cẵncư Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị đinh 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 
06 tháng 02 năm 2013 vê rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Trên cơ sờ thống nhất ý kiến của Viện kiếm, sát nhân dân toi cao tại Công 
văn số 1934/VKSTC-V8 ngày 26 tháng 5 năm 2015; Tòa án nhân dân tối cao tại 
Công văn số ngày 96/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 5 năm 2015;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC- 
VKSNDTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục miên thi hành án đổi với các khoản 
thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, 
thành phổ trực thuộc trung ương, cơ quan Thi hành án dân sự địa^phương và các 
cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./!

N ơi nhận:
- Như Điều 3;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiềm sát nhân dân tối cao;
- Các Thứ trường Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tia điện tủ' Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT, TCTHADS.


