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Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngày 29/12/2021, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND 

tối cao), Tòa án nhân dân tối cao (TAND 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 (THADS), theo dõi thi hành án hành chính 

(THAHC) liên ngành (sau đây gọi chung là Thông tư thống kê liên tịch). Để 

đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, số liệu chính xác, Tổng cục THADS yêu 

cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện 

ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc và phổ biến các nội dung của Thông tư 

thống kê tới toàn thể công chức của đơn vị, nhất là công chức thuộc các Phòng 

nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

Phòng tài chính-kế toán, Văn phòng Cục THADS về những điểm mới, các chỉ 

tiêu mới để nhận thức đầy đủ các quy định của Thông tư thống kê liên tịch và 

thực hiện đúng, đủ, chính xác. 

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư liên tịch thì Thông tư 

liên tịch có hiệu lực từ ngày 25/02/2022. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 kỳ 

báo cáo thống kê liên ngành bao gồm: kỳ 03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 

tháng. Năm THADS bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước, kết thức vào 30/9 năm 

liền kề. Do đó, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với TAND, VKSND cùng cấp rà 

soát, đối chiếu, chỉnh lý, cập nhật số liệu theo các biểu mẫu mới để xây dựng 

báo cáo thống kê liên ngành kể từ kỳ báo cáo 06 tháng năm 2022 (31/3/2022). 

3. Theo quy định tại điểm d Điều 8 của Thông tư thống kê liên tịch, Cục 

THADS địa phương, tổng hợp, lập danh sách bản án, quyết định thuộc thẩm 

quyền của TAND cấp cao gửi về Tổng cục THADS. Do đó, để đảm bảo công tác 

phối hợp giữa Tổng cục THADS và TAND cấp cao, VKSND cấp cao được thuận 

lợi, Tổng cục THADS yêu cầu các Cục THADS chủ động phối hợp với TAND, 

VKSND cùng cấp rà soát, đối chiếu, lập danh sách và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của danh sách liên quan đến các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của TAND 

cấp cao. 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục THADS 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện. Trong quá 

trình triển khai, nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Tổng cục (Trung tâm 

Thống kê, Quản lý Dữ Liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin) để có biện pháp 

tháo gỡ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- TCT Nguyễn Quang Thái (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết); 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục (để p/h thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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