
Dân sự HNGĐ Tổng số Dân sự HNGĐ Tổng số 
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2
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10 * *

11 * *

12 * *

13 * *

14 * *

15 * *

16 * *

17 * *

1

             - Số vụ, việc về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ

Số vụ, việc tạm dình chỉ được Toà án ra quyết định tiếp tục giải quyết trong kỳ thống kê

 Số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm  đối với bản án, quyết định của tòa án cấp dưới (Kháng nghị trên 
một cấp)

             - Số vụ án VKS kháng nghị đối với các QĐ đình chỉ, tạm đình chỉ của Tòa án

Số vụ, việc Tòa án xét kháng cáo quá hạn

              -  Số vụ, việc VKS tham gia phiên họp

 Tr. đó : - Số vụ, việc Tòa án chấp nhận kháng cáo quá hạn

Số vụ, việc còn lại của kỳ trước 

             - Số vụ, việc về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

             -  Số vụ, việc liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

             - Số vụ, việc về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

             - Số vụ, việc liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí

             - Số vụ, việc về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

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

(Áp dụng cho các kỳ thống kê tháng, 6 tháng và 12 tháng Ô đánh dấu *  là ô không điền số liệu) 

Dân sự,  Hôn nhân gia đình

Số vụ Số việc
Mã 

dòng
Tiêu chí

Tr.đó :  - Số vụ, việc VKS kháng nghị đối với bản án, QĐ giải quyết việc dân sự

             - Số vụ, việc về thừa kế tài sản

Số vụ, việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý 

Tr.đó :  - Số vụ, việc về hợp đồng dân sự
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Dân sự HNGĐ Tổng số Dân sự HNGĐ Tổng số 
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Dân sự,  Hôn nhân gia đình

Số vụ Số việc
Mã 

dòng
Tiêu chí

18 * *

19 * *

20 * *

21 * *

22 * *

23 * *

24 * * * *

25 * * * *

26 * * * *

27 * * * *
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37

38

 Tr. đó:   - Số vụ, việc Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết trước khi mở phiên tòa, phiên họp 

Tr. đó: + Do đương sự rút đơn kháng cáo

Số vụ, việc Tòa án đã giải quyết xong

             - Số việc yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành 
vi dân sự, bị hạn chế năng lục hành vi dân sự hoặc có khó khăn  trong nhận thức, làm chủ hành vi

             - Số  việc yêu cầu tuyên bố  hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố  một người là đã chêt

             - Số việc yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, 
quyết định dân sự, QĐ về tài sản trong bản án, QĐ hình sự, hành chính của Toà án  nước ngoài…

   - Số  việc yêu cầu tthông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

             - Số  việc yêu cầu tuyên bố  hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố  một người mất tích

             - Số vụ, việc khác

             - Số vụ, việc về khai thác, sử dụng tài nguyên nước… 

             - Số vụ, việc về cấp dưỡng 

             - Số vụ, việc về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không 
đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh….

             - Số vụ, việc về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

             - Số vụ, việc về ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn, chia tài sản sau khi 
ly hôn

             - Số vụ, việc về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

             - Số vụ, việc Toà án gửi thông báo cho VKS không đúng thời hạn

Tổng số vụ, việc VKS thụ lý 

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

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

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

Số vụ , việc VKS thu thập tài liệu, chứng cứ 



Dân sự HNGĐ Tổng số Dân sự HNGĐ Tổng số 

2 3 4 5 6 7 81

Dân sự,  Hôn nhân gia đình

Số vụ Số việc
Mã 

dòng
Tiêu chí

39
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41

42

43

Tr.đó:   ++ Số vụ, việc Toà án chấp nhận kháng nghị của VKS 44

45

46

Tr. đó:   ++  Theo hướng kháng nghị của VKS 47

              ++  Số vụ án Toà án  sửa bản án sơ thẩm do sự thỏa thuận của đương sự 48

              ++  Số vụ, việc do lỗi của cấp sơ thẩm 49

50

 Tr. đó:  ++ Theo hướng kháng nghị của VKS 51

              ++  Số vụ, việc do lỗi của cấp sơ thẩm 52

53

Tr. đó:   ++ Số vụ án Toà án  hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết 
vụ án do nguyên đơn rút đơn khởi kiện 

54

55

Tr. đó :  ++ Do VKS rút kháng nghị 56

57

58

59

60

Số vụ án có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tham gia

Tr. đó : Số vụ án có luật sư  

             +  Số vụ, việc VKS kháng nghị

            +  Số vụ, việc Toà án hủy bản án, quyết định sơ thẩm … và chuyển hồ sơ vụ án  cho 
Toà án  cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ, việc

            +  Số vụ, việc Toà án  hủy bản án, quyết định sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ, 
việc 

             +  Số vụ, việc Toà án  ra quyết định đình chỉ tại phiên tòa, phiên họp 

                       Tr đó : +++  Do VKS rút kháng nghị của cấp dưới

             +  Số vụ, việc VKS tổ chức tham gia phiên tòa, phiên họp rút kinh nghiệm

             + Do VKS rút kháng nghị

           Tr đó: ++ Do VKS rút kháng nghị của VKS cấp dưới

               - Số vụ, việc Toà án đã xét xử (hoặc đã mở phiên họp)

Tr. đó:  + Số vụ, việc có kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp 

             +  Số vụ, việc Toà án bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định 
sơ thẩm  

             + Số vụ, việc Toà án sửa bản án, quyết định sơ thẩm



Dân sự HNGĐ Tổng số Dân sự HNGĐ Tổng số 

2 3 4 5 6 7 81

Dân sự,  Hôn nhân gia đình

Số vụ Số việc
Mã 

dòng
Tiêu chí

61

62

Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho VKS 63

64

65

66

Tr.đó: Số bản án, quyết định  Tòa án gửi VKS phát hiện có vi phạm 67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

                  NGƯỜI LẬP BIỂU

                  ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

Số bản kiến nghị của VKS với Tòa án 

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

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

Số bản kiến nghị được chấp nhận 

Số vụ, viêc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ thống kê 

Số vụ, việc Toà án ra quyết định tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê 

Số bản án,  quyết định VKS đã kiểm sát

Số vụ, việc còn lại cuối kỳ chưa giải quyết 

Số bản án, quyết định do VKS cấp dưới chuyến đến

Số bản án, quyết định VKS phát hiện có vi phạm

   ( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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

Số vụ, việc báo cáo VKS cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Số bản kiến nghị của VKS về những vi phạm của các cơ quan khác 

 Tr.đó:   Số vụ, việc quá hạn luật định

Số bản kiến nghị không được chấp nhận

Số quyết định giám định lại của VKSNDTC

VIỆN TRƯỞNG




