
Mã 
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Tr. đó:  ++ Số việc Toà án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh 
doanh và tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 
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Số quyết định Tòa án gửi cho VKS 26
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Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan khác 37

         ( Ký, ghi rõ họ tên)                                    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

                                                                       …....ngày…….tháng……..năm……

Tr.đó:   - Về áp dụng, thay đổi, hủy bỏ  hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ  biện pháp 
khẩn cấp tạm thời
             - Về áp dụng thủ tục rút gọn

Số việc còn lại cuối kỳ chưa giải quyết 

            - Số việc Tòa án ra QĐ đình chỉ trước khi mở thủ tục phá sản

             +  Số việc Toà án đã ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

Số bản kiến nghị không được chấp nhận

Số việc VKS kháng nghị

             +   Số việc Toà án ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản

          NGƯỜI LẬP BIỂU                                                    VIỆN TRƯỞNG

Tr. đó : Số quyết định VKS phát hiện có vi phạm

            - Số việc Toà án quyết định  mở thủ tục phá sản (đã có kết quả mở thủ tục PS của Tòa án)

Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá 
sản 

             - Về  gửi bản án, quyết định, thông báo, văn bản cho VKS không đúng thời hạn 

Số quyết định VKS đã kiểm sát

Số bản kiến nghị được chấp nhận 

 Số việc Tòa án thực hiện yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ của VKS

Tr. đó : + Số việc Tòa án ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh do 
doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Số việc Toà án đã giải quyết

 Tr. đó:  Số việc Toà án gửi thông báo cho VKS không đúng thời hạn

 Tr. đó :- Số việc Toà án quyết định không mở thủ tục phá sản 

Số việc còn lại của kỳ trước

Số việc VKS có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, tài liệu chứng cứ  

Số  việc VKS yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ 

Số  việc Tòa án chấp nhận khiếu nại, kiến nghị 

 Số đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Tòa án trả lại 

Số việc Tòa án cấp trên chấp nhận kiến nghị của VKS

Số việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý

Số  việc Tòa án mở phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu

Tổng số việc VKS thụ lý

Số việc VKS tiếp tục kiến nghị lên Tòa án cấp trên

 - Số việc Tòa án chấp nhận kiến nghị của VKS

 Tr. đó: Số kiến nghị của VKS

 -  Số phiên họp có KSV tham gia 

(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)

(Áp dụng cho các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng) 

Tiêu chí

1

 Tr.dó: Số bản kiến nghị của VKS về việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

 Số việc có khiếu nại của đương sự, kiến nghị của VKS về việc trả lại đơn yêu cầu  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
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THỐNG KÊ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT YÊU CẦU 
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