
Mã 
dòng

Số liệu
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Tr. đó:        + Số việc đã thi hành xong 10

                  + Số việc đình chỉ thi hành án, miễn thi hành án 11

12

13

Tr. đó:   +  Hoãn theo điểm C Khoản 1, Đ48 14

               + Hoãn trong các trường hợp khác 15
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28

Tr. đó:   + Số tiền đã thi hành xong 29

              + Số tiền đình chỉ thi hành án, miễn thi hành 30

              + Số tiền giảm thi hành án 31

32

33

Tr. đó :  +  Hoãn theo điểm C Khoản 1, Đ48 34

               + Hoãn trong các trường hợp khác 35

36

37

            - Số tiền tạm đình chỉ thi hành án

            - Số tiền chưa thi hành vì lý do khác (chờ gq khiếu nại .v.v.) 

Số việc cục rút lên thi hành

Tổng số tiền phải thi hành 

Số tiền có điều kiện thi hành

  Tr. đó : - Số tiền kết thúc thi hành án 

             - Số tiền đang thi hành thi hành án

            - Số tiền hoãn thi hành án 

1

I. SỐ VIỆC

Số việc còn lại của kỳ trước

Số việc mới thụ lý

Số việc ủy thác thi hành án

Tổng số việc phải thi hành 

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

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

Số việc có điều kiện thi hành

 Tr. đó: - Số việc kết thúc thi hành án 

             - Số việc đang thi hành 

             - Số việc hoãn thi hành án

          Tr. đó:  -  Số ủy thác của kỳ trước

                 - Số ủy thác mới thụ lý trong kỳ

Số việc cục rút lên thi hành

Tiêu chí

            - Số việc tạm đình chỉ thi hành án

            - Số việc chưa thi hành vì lý do khác (chờ giải quyết khiếu nại .v.v.) 

             - Số tiền ủy thác mới thụ lý trong kỳ

II. SỐ TIỀN (đơn vị tính: 1.000đ)

Số tiền còn lại của kỳ trước

Số tiền mới thụ lý

Số tiền ủy thác thi hành án

Số việc chưa có điều kiện thi hành (Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có 
điều kiện thi hành)

        Tr. đó:  -  Số tiền ủy thác của kỳ trước

Số việc chuyển kỳ sau 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
……………

THỐNG KÊ KIỂM SÁT THI  HÀNH ÁN                                        
DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Biểu số 28/ 2019                    
(ban hành theo QĐ số 560 

Ngày 13/11/2019 của 
Viện trưởng VKSNDTC)



Mã 
dòng

Số liệu

2 31

Tiêu chí
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     -   Cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới đình chỉ việc thi hành án có vi phạm 72

73

74

      - Yêu cầu chấp hành viên hủy bỏ quyết định về thi hành án  có vi phạm 75

                    -  Cơ quan Thi hành án dân sự  cấp dưới

                    - Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thi hành án dân sự

Số việc Kiểm sát việc tổ chức thi hành án dân sự cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù

Số việc VKS yêu cầu ra quyết định cưỡng chế, hoãn cưỡng chế

Số việc VKS yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án 

Số  bản VKS yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu …

Số việc VKS yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự lập hồ sơ xét miễn giảm tiền phạt án phí, xác 
minh điều kiện THA và các yêu cầu khác

Tr. đó:  Số việc kiểm sát thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có vi phạm

Tr. đó:   Số việc kiểm sát kê biên , xử lý tài sản có vi phạm

Số việc kiểm sát việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án, các quyết định áp dụng các biện 
pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án; thi hành khoản tịch thu sung quỹ Nhà nước; hoàn trả tiền, 
tài sản kê biên, tạm giữ trong bản án, xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp 
ngân sách nhà nước; áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án; 

 Tr. đó : Số việc phát hiện có vi phạm

Số việc kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

Số tiền chuyển kỳ sau 

Tr. đó:  Số  quyết định về thi hành án dân sự có vi phạm (thời hạn, nội dung, hình thức) 

Số tiền chưa có điều kiện thi hành (Cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định về tiền chưa có 
điều kiện thi hành)

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số  quyết định về thi hành án dân sự đã kiểm sát

        Tr.đó: -  Cơ quan Thi hành án dân sự  cùng cấp

Số việc kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án 

Tr. đó : Số việc phát hiện có vi phạm

Tr. đó:  Số việc phát hiện có vi phạm

 Số việc VKS trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án  

Số cuộc kiểm sát trực tiếp (đã hoàn thành)

Tr. đó :  Số việc kiểm sát kê biên , xử lý tài sản 

Số việc kiểm sát thẩm định giá, bán đấu giá tài sản

Số việc VKS yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án  

Số việc kiểm sát việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án có vi phạm

Số việc VKS phát hiện có điều kiện nhưng cơ quan Thi hành án dân sự xếp vào chưa có điều 
kiện thi hành

              - Số bản kiến nghị được chấp nhận

 Số bản kiến nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra

Số bản kháng nghị của VKS với cơ quan Thi hành án dân sự

Tr. đó:  -  Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp đình chỉ việc thi hành án có vi phạm

               -  Cơ quanThi hành án dân sự cùng cấp hủy bỏ QĐ về thi hành án  có vi phạm

Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án, châm ra  quyết định thi hành án

Số bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự

Tr. đó:   -  Số bản kiến nghị không được chấp nhận 

               - Yêu cầu chấp hành viên đình chỉ việc thi hành án  có vi phạm 



Mã 
dòng

Số liệu

2 31

Tiêu chí
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 Tr. đó : + Số bản thông báo tự nguyện thi hành án là Chủ tịch UBND đã thi hành 
xong 96

              + Số bản thông báo tự nguyện thi hành án là  UBND đã thi hành xong 97

98

99

100

Tr. đó: +  Người phải thi hành là Chủ tịch UBND 101

             + Người phải thi hành là UBND 102

103

104

   105

106

107

Số bản kiến nghị của VKS đối với Toà án 

            -  Số bản kiến nghị được chấp nhận

Số bản kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra

 Tr. đó :  Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho VKS không đúng thời hạn

Số bản án, quyết định VKS yêu cầu Tòa án chuyển cơ quan Thi hành án dân sự

Số  việc  xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án  của Tòa án có vi phạm

Tr. đó:  - Số bản kiến nghị không được chấp nhận

              -  Số bản kháng nghị được chấp nhận 

Số  bản kiến nghị các cơ quan khác có liên quan đến thi hành án dân sự

Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho Viện kiểm sát

Số việc xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án

Số bản kháng nghị của VKS đối với Toà án 

IV. HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

Số bản án, quyết định Hành chính Tòa án gửi cho VKS 

  Tr. đó: - Số bản án, quyết định mà người phải thi hành án  là Chủ tịch UBND

               - Số bản án, quyết định mà người phải thi hành án là UBND

Số bản án, quyết định cơ quan thi hành án đã ra thông báo tự nguyện thi hành án  VKS đã nhận

Tr. đó: Số bản kháng nghị được chấp nhận

Số bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ

Tr. đó:  - Số bản thông báo VKS phát hiện có vi phạm

              -  Số thông báo tự nguyện thi hành án hành chính đã thi hành xong

Số quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án VKS đã nhận

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

             - Số  quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án đã thi hành xong

Số bản VKS yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc thi hành án hành chính

                NGƯỜI LẬP BIỂU                                                        VIỆN TRƯỞNG

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

Số bản kiến nghị của VKS trong công tác thi hành án hành chính

Tr. đó:  -  Số bản kiến nghị được chấp nhận

               - Số kiến nghị không được chấp nhận

Số bản kiến nghị của VKS với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính

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




