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Tr.đó:   ++ Số việc Tòa án chấp nhận kháng nghị của VKS 12
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Số việc VKS mới nhận được thông báo thụ lý

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

Tiêu chí

Tr.đó:   - Số việc đề nghị xem xét quyết định hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính.

          + Số việc Tòa án giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp huyện 

Số việc còn lại cuối kỳ chưa giải quyết

              -  Số việc Tòa án đã mở phiên họp 

          +   Số việc Tòa án hủy quyết định hoãn miễn chấp hành quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính buộc chấp hành  biện pháp xử lý hành chính  khi không có căn cứ 
quy định tại điều 111 của luật xử lý vi phạm hành chính

          +   Số việc Tòa án hủy quyết định không chấp nhận  việc hoãn, miễn chấp hành 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính  của Tòa án cấp huyện và chấp nhận đề 
nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính                        

 Tr. đó:  +  Số việc đình chỉ do VKS rút kháng nghị

Số việc Tòa án đã giải quyết

Tr đó:  - Số việc Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xem xét khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

Tổng số việc VKS thụ lý 

             - Số việc Tòa án gửi thông báo thụ lý cho VKS không đúng thời hạn 

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

         + Số việc Tòa án  hủy quyết định không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn, tạm đình 
chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của 
Tòa án cấp huyện và quyết định việc giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành 
phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại                    

Số việc còn lại của kỳ trước

              -  Số việc đề nghị xem xét quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành 
phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại

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

1

Tr.đó: + Số việc VKS kháng nghị

Số bản kiến nghị không được chấp nhận

         +   Số việc Tòa án hủy quyết định giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành 
phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại của Tòa án cấp huyện                                           

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

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

Số quyết định VKS phát hiện có vi phạm

Số bản kiến nghị của VKS đối với Tòa án về những vi phạm trong quá trình xem xét, giải quyết 
khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị 

Số quyết định VKS đã kiểm sát

                     NGƯỜI LẬP BIỂU                                                       VIỆN TRƯỞNG

Số bản kiến nghị được chấp nhận 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
……………
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