
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN CỘNG HÒA XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ẢN NHẢN DẰN TỎI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/NQ-HĐTP 
~nhaN dằn tỉnh đắk lảk

Ngày:

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

ứ ĩỉĩã u  „...... NGHB UYẾĨL -1— Hương dân áp dụng một sô quy định của pháp luật 
trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm 

của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐ I CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 thảng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QHỈ4 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của 

Quôc hội vê thí điếm xử lý nợ xấu của các to chức dụng;
Để ảpdụng đúng và thống nhất số quy định của pháp luật trong 

giải quyêt tranh chấp về xử lý nợ xẩu, sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại
Tòa án nhân dân;

Sau khi có ỷ  kiến thống nhất của Viện tíưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh 
chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo 
đảm của khoản nợ xẩu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 
tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu; một sổ quy định của pháp luật trong giải quyết 
các tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định 
của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về thí 
điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là Nghị quyết số 
42/2017/QH14).

Điều 2. T ranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về 
quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại khoản 1 
Điều 8 của Nghị quyết số 42/2017/QH14

1. Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là tranh 
chấp về việc bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không 
giao tài sản bảo đảm hoặc giao không đúng theo yêu càu của bên nhận bảo đảm, 
bên có quyền xử lý tài sản bảo đảm để xử lý tài sản đó nhằm giải quyết nợ xấu.

Ví dụ: Ngân hàng thưong mại cổ phần A cho Công ty trách nhiệm hữu 
hạn B vay 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Để bảo đảm cho khoản vay theo 
hợp đồng vay, Công ty trách nhiệm hữu hạn B (bên bảo đảm) đã thế chấp ngôi



nhà X thuộc sở hữu của mình cho Ngân hàng thương mại cổ phần A (bên nhận 
bảo đảm). Khoản vay này được xác định là khoản nợ xấu, Ngân hàng thương 
mại cô phân A yêu câu Công ty trách nhiệm hữu hạn B giao ngôi nhà X (tài sản 
bảo đảm) đê xử lý nhăm giải quyêt nợ xâu nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn B 
không giao. Tranh chấp nảy là “Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm 
của khoản nợ xấu”.

2. Tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là tranh 
chap về việc xác định người có quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xẩu.

Ví dụ: Ngân hàng thương mại cổ phần A cho Công ty trách nhiệm hữu 
hạn B vay 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). Để bảo đảm cho khoản vay theo 
hợp đông vay, Công ty trách nhiệm hữu hạn B (bên bảo đảm) đã thê châp ngôi 
nhà X thuộc sở hữu của minh cho Ngân hàng thương mại cổ phần A (bên nhận 
bảo đảm). Khoản vay này được xác định là khoản nợ xấu, Ngân hàng thương 
mại cổ phần A yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn B giao ngôi nhà X (tài sản 
bảo đảm) để xử lý nhằm giải quyết nợ xấu nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn B 
không đồng ý vì cho rằng mình có quyền tự chuyển nhượng ngôi nhà X để giải 
quyêt nợ xâu. Tranh chấp này là “Tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm 
của khoản nợ xấu”.

Điều 3. Tranh chấp về xử lý nơ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xấu được giải quyết theo thủ tục rút gọn

1. Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn đối với tranh chấp về nghĩa vụ 
giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xẩu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 
42/2017/QH14 và hướng dẫn của Nghị quyết này.

2. Trong quá hình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình, trước khi Tòa án 
ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, nếu có đương sự yêu cầu Tòa án giải 
quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm, tranh chấp về quyền xử lý 
tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 
của Nghị quyết số 42/2017/QH14 mà tài sản bảo đảm đó là tài sản của vợ chồng 
thì Tòa án có thể tách yêu cầu của đương sự đó đe giải quyết bang một vụ án 
khác theo thủ tục rút gọn.

Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố HP đã thụ lý vụ án ly hôn giữa ông A 
và bà B. Ngân hàng thương mại cổ phần X được xác định là người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Ngân hàng thương mại cổ 
phần X có đơn đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo 
đảm là quyên sử dụng đất và quyền sở hữu ngôi nhà trên đất nằm trong khối tài 
sản chung của vợ chồng ông A, bà B. Đồng thời, Ngân hàng thương mại cổ phần 
X đề nghị Tòa án tách phần yêu cầu này giải quyết bằng vụ án khác theo thủ tục 
rứt gọn. Trường hợp này, nếu Ngân hàng thương mại cổ phần X cung cấp được 
tài liệu, chứng cứ chứng minh tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm giữa 
Ngân hàng thương mại cổ phần X và ông A, bà B đáp úng đầy đủ các điều kiện 
quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 và hướng dẫn
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của Nghị quyết này thì Tòa án tách yêu cầu của Ngân hàng thương mại cổ phần 
X để giải quyết bằng một vụ án khác theo thủ tục rút gọn.

3. Tòa án áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về giải quyết 
vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật 
Tố tụng dân sự có liên quan và hướng dẫn của Nghị quyết này để giải quyết các 
tranh châp hướng dân tại khoản 1, khoản 2 của Điêu này.

Điều 4. Đơn khởi kiện, nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện về xử lý nợ 
xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thủ tục rút gọn

1. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2,
3 và 4 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Mầu sổ 23-DS ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng 
dân sự và hướng dẫn tại Điều 6 của Nghị quyết này.

2. Tài liệu kèm theo đơn khởi kiện:
a) Hợp đồng tín dụng;

b) Tài liệu, chứng cứ chứng minh khoản nợ đang có tranh chấp là nợ xấu 
theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết số 42/2017/QH14;

c) Văn bản, họp đồng bảo đảm và tài liệu, chứng cứ chứng minh về việc 
đã đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm;

d) Tài liệu, chứng cứ về nơi cư trú, làm việc của người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức;

đ) Trường hợp có đương sự cư trú ở nước ngoài thì phải có một trong các 
tài liệu, chứng cứ sau đây:

đl) Văn bản thỏa thuận giữa đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam 
đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn có công chứng, chứng thực hợp 
pháp. Trường hợp văn bản này được lập ở nước ngoài thì phải được họp pháp 
hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn họp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại 
khoản 1 và 2 Điều 9 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2011 
của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

đ2) Tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền sở hữu tài sản hợp pháp và thỏa 
thuận thông nhât vê việc xử lý tài sản của các đương sự có công chứng, chứng thực 
hợp pháp. Trường hợp văn bản này được lập ở nước ngoài thì phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại 
khoản 1 và 2 Điều 9 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2011 
của Chính phủ vê chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

3. Việc nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài 
sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành.
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4. Tòa án ghi trích yếu quan hệ tranh chấp theo quy định tại Mục 1 Chưong m  
của Bộ luật Tô tụng dân sự và hướng dân tại Điêu 3 của Nghị quyêt này.

Ví dụ: “v/v tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xấu”, “v/v tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xẩu”.

Điều 5. về thỏa thuận nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ 
xấu, tranh chấp “không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh 
chấp ở nước ngoài” theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 
42/2017/QH14

1. Thỏa thuận về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 có thể 
được ghi nhận trong họp đồng bảo đảm, phụ lục hợp đồng bảo đảm hoặc văn 
bản khác có hiệu lực như hợp đồng.

2. Tranh chấp “không cỏ đương sự cư trú ở nước ngoài” theo quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết sổ 42/2017/QH14 là tranh chấp không 
thuộc các trường họp sau:

a) Đương sự là người Việt Nam nhưng không cư trú ở Việt Nam tại thời 
điếm Tòa án thụ lý đơn khởi kiện. Tòa án xác định việc cư trú của đương sự 
theo quy định của Luật Cư trú;

b) Đương sự lả người nước ngoài không thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam 
tại thời điểm Tòa án thụ lý đơn khởi kiện. Tòa án xác định việc thường trú hoặc 
tạm trú của người nước ngoài theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

c) Đương sự là tô chức nước ngoài theo quy định tại khoản 26 Điều 4 của 
Luật Doanh nghiệp mà không ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân ở Việt Nam 
khởi kiện, tham gia tố tụng.

3. Tranh chấp “không có tài sản tranh chấp ở nước ngoài” theo quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 là tranh chấp mà 
không có tài sản được xác định theo quy định của Bộ luật Dân sự ở ngoài lãnh 
thố của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thời điểm Tòa án thụ lý 
đơn khỏi kiện.

Điều 6. ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng
1. Quyền ủy quyền

a) Cá nhân được quyền ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác tham 
gia tô tụng tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xẩu, 
tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân thực hiện theo quy đinh tại khoản 2 
Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

b) Pháp nhân có quyền ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác khởi 
kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp về xử 
lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.
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c) Cá nhân, pháp nhân được ủy quyền được ủy quyền lại cho pháp nhân, 
cá nhân khác tham gia tố tụng nếu bên ủy quyền đồng ý bằng văn bản.

2. Việc ủy quyền theo khoản 1 của Điều này phải được lập thành văn bản 
và xác định rõ phạm vi, nội dung ủy quyền.

3. Việc ghi thông tin và ký đcrn khởi kiện của pháp nhân được thực hiện 
như sau:

a) Trường họp người được ủy quyền khởi kiện là cá nhân thì phần người 
khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của pháp nhân khởi kiện và họ tên, địa chỉ của 
người đại diện theo ủy quyền; phần cuối đơn khởi kiện ghi đại diện của người 
khởi kiện, người đại diện theo ủy quyền ký tên, ghi rõ họ tên của người được ủy 
quyền. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền không bắt buộc 
phải ký tên, đóng dấu vào phần cuối đơn khởi kiện;

b) Trường hợp người được ủy quyền khởi kiện là pháp nhân thì phần 
người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của pháp nhân khởi kiện và tên, địa chỉ của 
pháp nhân đại diện theo ủy quyền, họ tên và chức vụ của người đại diện hợp 
pháp của pháp nhân được ủy quyền; phần cuối đơn ghi đại diện của người khởi 
kiện, pháp nhân đại diện theo ủy quyền, người đại diện hợp pháp của pháp nhân 
được ủy quyền ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của pháp nhân được 
ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền không bắt 
buộc phải ký tên, đóng dấu vào phần cuối đơn khởi kiện.

4. Khi giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản 
nợ xấu, nếu hợp đồng ủy quyền được xác lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 
giữa tổ chức, cá nhân chưa hoặc đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức 
phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và tại thời điểm Tòa án thụ lý 
vụ án không phát sinh tranh chấp về họp đồng ủy quyền đó thì Tòa án công nhận 
hiệu lực của hợp đồng ủy quyền mà không yêu cầu các bên phải xác lập lại.

Điều 7. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng
1. Bên mua khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ 
xấu thì kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của bên bán theo quy định tại khoản 4 
Điều 74 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

2. Vụ án dân sự đang được Tòa án thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, 
phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm mà đương sự thực hiện việc mua bán 
khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu thì Tòa án tiếp tục giải 
quyết vụ án theo thủ tục chung. Tòa án căn cứ vào hợp đồng mua bán nợ để bổ 
sung việc xác định tư cách đương sự, người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của 
đương sự như sau:

a) Bên mua một phần khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 
xấu được kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng và xác định tư cách đương sự như bên 
bán đôi với phân khoản nợ đã mua. Tòa án ghi trong các văn bản tổ tụng tư cách 
của bên mua là “người kế thừa một phần quyền, nghĩa vụ tổ tụng” của bên bán 
(ghi rõ tên cùa bên bán nợ);
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b) Bên mua toàn bộ khoản nợ xấu, khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ 
xấu được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ tố tụng và xác định tư cách đương sự 
thay thế cho bên bán. Tòa án ghi trong các văn bản tố tụng tư cách của bên mua 
là “người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng” của bên bán (ghi rõ tên của bên bán nợ);

c) Ke từ ngày Tòa án nhận được các tài liệu, chứng cứ xác định hợp đồng 
mua bán nợ có hiệu lực, bên mua đã xác lập được quyền sở hữu đối với tài sản 
mua theo quy định của pháp luật thì văn bản tố tụng phải ghi bên mua là người 
kế thừa quyền, nghĩa vụ của bên bán.

Ví dụ: Ngân hàng thương mại cổ phần A là nguyên đơn trong vụ án 
“Tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm”. Trong quá trình Tòa án giải 
quyết vụ án, Ngân hàng thương mại cổ phần A bán toàn bộ khoản nợ xấu và 
quyền yêu cầu chuyển giao tài sản bảo đảm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn B. 
Ke từ ngày nhận được các tài liệu, chứng cử xác định bên mua đã xác lập quyền 
đòi khoản nợ xấu đó thì Tòa án xác định Công ty trách nhiệm hữu hạn B là 
người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn và văn bản tố tụng ghi: 
“Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần A, trụ sở tại...; Công ty trách 
nhiệm hữu hạn B, trụ sở tại... là người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của 
Ngân hàng thương mại cô phân A; người đại diện hợp pháp của nguyên đơn là 
ông Nguyễn Văn c  - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn B”.

Điều 8. về tài sản bảo đảm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 
của Nghị quyết số 42/2017/QH14

1. Trường hợp tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là tài sản của doanh 
nghiệp, hợp tác xã đã bị Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và đang 
trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu không có quyền thu giữ tài sản 
bảo đảm. Việc xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp này được thực hiện theo 
quy định của Luật Phá sản.

2. Trường hợp tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là tài sản của bên thử ba 
mà bên được bảo đảm là doanh nghiệp, hợp tác xã đã bị Tòa án thụ lý đơn yêu 
câu mở thủ tục phá sản và đang trong quá trình giải quyêt vụ việc phá sản thì tô 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu 
có quyên thu giữ tài sản bảo đảm đó và xử lý theo quy định của pháp luật hoặc 
đê nghị Tòa án có thẩm quyền giải quyết trong quá trình giải quyết phá sản theo 
quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với những vụ án tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của 

khoản nợ xấu mà Tòa án đã thụ lý trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 
nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử giám đốc thẩm, tái 
thâm thì áp dụng hướng dẫn của Nghị quyết này để giải quyết. Các hoạt động tố 
tụng đã được tiên hành trước khi Nghị quyêt này có hiệu lực mà phù hợp với 
quy định của Bộ luật Tổ tụng dân sự thì không phải thực hiện lại.
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2. Đối với những vụ án tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của 
khoản nợ xấu mà Tòa án đã thụ lý trong thời gian Nghị quyêt này có hiệu lực thi 
hành nhưng vẫn đang giải quyết khi Nghị quyết này hêt hiệu lực thi hành thì 
Tòa án vẫn tiếp tục áp dụng những hướng dẫn của Nghị quyêt này đê giải quyêt.

3. Đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước 
ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hướng dẫn của 
Nghị quyêt này đê kháng nghị theo thủ tục giám đôc thâm hoặc tái thâm, trừ 
trường hợp kháng nghị vì lý do khác.

Điều 10. Hiêu ỉưc thi hành»  •

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 7 năm 2018 đến ngày Nghị quyết số 42/2017/QH14 hết hiệu lực thi hành.

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa Nghị quyết này và Nghị quyết khác 
hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự về cùng một vấn đề thì áp dụng 
hướng dẫn tại Nghị quyết này.

3. Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao, 
các Tòa án nhân dân thống kê số liệu vụ án tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản 
bảo đảm của khoản nợ xấu đối với từng loại tranh chấp hướng dẫn tai Điều 3 
của Nghị quyết này. Thời gian thống kê được tính theo năm công tác, từ 
ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phải giải thích hoặc 
hướng dẫn bổ sung thì đề nghị các Tòa án, cá nhân, cơ quan, tổ chức phản ánh 
cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để 
có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Noi n h ậ n : TM. HỘI ĐỒNG THẢM PHÁN
- Uỷ ban Thường vụ Quôc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 02 bản (để đăng công
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Các TAND và TAQS các cấp;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC).


