
 
THÔNG BÁO 

Về việc xử lý tiền tạm ứng án phí, tạm thu 

 

Từ năm 2006 đến hết năm 2010, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trong 

tỉnh Đồng Tháp đã thu các khoản tiền tạm thu, bao gồm: tiền tạm ứng án phí, tạm thu 

khắc phục hậu quả về bồi thường đến nay chưa xử lý dứt điểm khoản tiền tạm thu trên 

tài khoản tạm gửi tại Kho bạc nhà nước. 

Để xử lý số tiền tồn đọng đã thu, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu: cá nhân, tổ 

chức có nộp tiền tạm ứng án phí, tạm thu theo hướng dẫn của Tòa án hoặc được nhận 

tiền bồi thường theo bản án, quyết định của Tòa án, liên hệ với Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Đồng Tháp hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành trong tỉnh nơi cá 

nhân, tổ chức đã nộp trong thời gian từ năm 2006 đến hết năm 2010 để nhận lại số tiền 

đã nộp. 

Thủ tục nhận lại tiền gồm: 

1. Bản sao Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân xác định người đã nộp tiền 

tạm ứng án phí, tiền tạm thu không phải thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước 

hoặc phải bồi thường cho cá nhân, tổ chức nào khác. 

2. Biên lai thu tiền tạm ứng án phí hoặc Biên lai thu tiền của cơ quan Thi hành 

án dân sự. 

Thời gian nộp thủ tục và nhận lại tiền tạm ứng án phí, tạm thu hoặc tiền bồi 

thường kể từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 11/12/2020. Hết thời hạn thông báo 

nêu trên, số tiền tồn đọng không có người đến nhận, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng 

Tháp sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục sung ngân sách 

nhà nước. 
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Địa chỉ liên hệ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, Số 7, Lê Văn Chánh, 

Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773.852584 – 

02773.872808./. 

  

Nơi nhận:                                                                                 KT. CỤC TRƯỞNG  

- Đài PT&TH và Báo Đồng Tháp;                PHÓ CỤC TRƯỞNG      

- Phó Cục trưởng (để biết); 

- Phòng NV&TCTHADS (để phối hợp); 

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

- Lưu: VT, TC-KT.Th 

 

          

            Vũ Quang Hiện 
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