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NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TÊN GỌI VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2009/NĐ-CP 
NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

THỪA PHÁT LẠI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về việc 
thi hành Luật thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về 
việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 
61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa 
phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, 

Điều 1. Sửa đổi tên gọi của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính 
phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh như 
sau: 

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 
2009 của Chính phủ như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại; phạm vi, thủ tục thực hiện 
công việc của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát đối với hoạt động của Thừa 
phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. 

2. Bổ sung Điều 2a như sau: 



“Điều 2a. Thừa phát lại 

Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các 
công việc theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dừng làm chứng cứ 
trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. 

2. Tống đạt là việc thông báo, giao nhận các văn bản của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự 
do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của pháp luật”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 7 như sau: 

“2. Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa 
phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. 

Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế 
phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; chi phí cho 
người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 và khoản 6, Điều 15 như sau: 

“c) Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại là nhân viên Văn phòng Thừa phát lại giúp Thừa phát lại 
thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý theo quy định. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại phải có 
các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6, Điều 10 của Nghị định này và phải có 
trình độ từ trung cấp luật trở lên. 

6. Chế độ thông tin, báo cáo của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện như sau: 

a) Định kỳ quý và hàng năm, Văn phòng Thừa phát lại báo cáo Sở Tư pháp và Tổng cục Thi 
hành án dân sự, Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của mình. 

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương. 

Ngoài báo cáo định kỳ, Văn phòng Thừa phát lại báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Tư pháp 
và Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp thực hiện các báo cáo đột xuất theo 
yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp. 



Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện thí điểm chế 
định Thừa phát lại tại địa phương. 

b) Ngoài báo cáo về tổ chức và hoạt động quy định tại điểm a khoản 6 của Điều này, Văn phòng 
Thừa phát lại thực hiện việc báo cáo để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, giám 
sát, quản lý tài chính, thuế theo quy định của pháp luật. 

c) Bộ Tư pháp quy định sổ sách, biểu mẫu nghiệp vụ, chế độ thông tin, báo cáo của Văn phòng 
Thừa phát lại”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Thẩm quyền, phạm vi tống đạt 

1. Văn phòng Thừa phát lại được quyền thỏa thuận để tống đạt văn bản của Tòa án, Cơ quan thi 
hành án dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng 
Thừa phát lại, bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản 
án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; quyết định về thi hành 
án, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án dân sự. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ 
sở đề nghị của Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận 
để tống đạt các loại văn bản, giấy tờ khác. 

2. Thừa phát lại có quyền thực hiện việc tống đạt các văn bản của Tòa án và Cơ quan thi hành án 
dân sự tại Khoản 1 của Điều này ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt 
Văn phòng Thừa phát lại”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau: 

“Điều 24. Thỏa thuận về việc tống đạt 

1. Thỏa thuận tống đạt được ký kết giữa Văn phòng Thừa phát lại với Cơ quan thi hành án dân 
sự hoặc Tòa án dưới hình thức hợp đồng theo phương thức Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự 
chuyển giao tất cả các loại văn bản đã thỏa thuận cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt và Văn 
phòng Thừa phát lại không được từ chối khi được yêu cầu tống đạt. Hợp đồng dịch vụ tống đạt 
gồm các nội dung chính sau: 

a) Văn bản cần tống đạt; 

b) Thời gian thực hiện hợp đồng; 

c) Thủ tục việc tống đạt; 

d) Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

đ) Phí thực hiện tống đạt. 



2. Một Cơ quan thi hành án dân sự hoặc một Tòa án chỉ được ký hợp đồng tống đạt với một Văn 
phòng Thừa phát lại. Một Văn phòng Thừa phát lại có quyền ký hợp đồng tống đạt với nhiều Cơ 
quan thi hành án dân sự hoặc nhiều Tòa án trên địa bàn tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau: 

“Điều 25. Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng 

1. Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự, trừ 
các trường hợp quy định tại Điều 6 của Nghị định này; các trường hợp vi phạm quy định về bảo 
đảm an ninh, quốc phòng; vi phạm bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự; 
các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc thuộc 
thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp và các trường hợp khác theo quy định của 
pháp luật. 

2. Thừa phát lại được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại”. 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 26 như sau: 

“5. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải 
vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy 
việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng theo quy định tại 
Điều 25 của Nghị định này; vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định tại 
khoản 4, Điều 26 của Nghị định này. Việc từ chối phải được thông báo ngay bằng văn bản cho 
Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký. 

Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau: 

“Điều 30. Thẩm quyền, phạm vi xác minh điều kiện thi hành án 

Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc 
đó thuộc thẩm quyền thi hành của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố 
nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Khi thực hiện việc xác minh, Thừa phát lại có quyền xác minh 
ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại trong 
trường hợp đương sự cư trú, có tài sản tại địa phương đó”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau: 

“Điều 31. Thủ tục xác minh điều kiện thi hành án 



1. Trên cơ sở yêu cầu và thỏa thuận xác minh về điều kiện thi hành án, Trưởng Văn phòng Thừa 
phát lại ra quyết định xác minh; quyết định phải ghi rõ căn cứ, nội dung xác minh và được vào sổ 
thụ lý. 

2. Việc xác minh được tiến hành bằng văn bản yêu cầu hoặc trực tiếp. Khi trực tiếp xác minh, 
Thừa phát lại xuất trình Thẻ Thừa phát lại, công bố quyết định và phải lập biên bản về việc xác 
minh. Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên 
gia để làm rõ các nội dung cần xác minh. 

Các quy định khác của pháp luật về thi hành án dân sự cũng được áp dụng trong việc xác minh 
điều kiện thi hành án. 

3. Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan đăng ký 
giao dịch bảo đảm, cơ quan đăng ký tài sản khác và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
phải thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại về xác minh điều kiện thi hành án và chịu trách nhiệm 
về nội dung thông tin đã cung cấp. 

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác minh 
điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng”. 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 34 như sau: 

“2. Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc quy định tại khoản 1 Điều này ngoài địa bàn 
quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản, cư trú hay có các điều 
kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Bộ Tư pháp hướng dẫn 
thực hiện trong trường hợp Thừa phát lại thi hành án theo thẩm quyền liên quan đến tài sản phát 
sinh ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại”. 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: 

“Điều 36. Thủ tục chung về thi hành án của Thừa phát lại 

1. Thừa phát lại thực hiện các thủ tục về thi hành án theo quy định của Nghị định này. Trong 
trường hợp Nghị định này không quy định thì áp dụng theo quy định của pháp luật về thi hành án 
dân sự. 

2. Các Văn phòng Thừa phát lại, Cơ quan thi hành án dân sự phải phối hợp với nhau trong việc 
cung cấp thông tin, thông báo, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp bảo đảm, 
cưỡng chế thi hành án và thanh toán tiền thi hành án. 

Trường hợp người được thi hành án được thi hành nhiều khoản khác nhau trong cùng một bản 
án, quyết định do một người có nghĩa vụ thi hành thì cùng một thời điểm, người được thi hành án 
chỉ có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự hoặc một Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi 
hành. Nếu các khoản được thi hành do nhiều người khác nhau có nghĩa vụ thi hành thì người 
được thi hành án có quyền đồng thời yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát 
lại thi hành riêng đối với từng khoản. 



Nếu trong cùng một bản án, quyết định có nhiều người được thi hành án mà trong đó có người 
yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành, có người yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại 
tổ chức thi hành thì Cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại phải phối hợp với 
nhau trong thi hành án. 

Đối với các vụ việc đã được tổ chức thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự nhưng sau đó đương 
sự có văn bản yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự không tiếp tục việc thi hành án và yêu cầu 
Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành hoặc ngược lại thì nội dung yêu cầu phải nêu rõ kết 
quả thi hành trước đó, những nội dung yêu cầu tổ chức thi hành tiếp và nội dung bảo lưu kết quả 
thi hành trước đó (nếu có). Văn phòng Thừa phát lại, cơ quan thi hành án dân sự có thể chấp 
thuận đề nghị bảo lưu kết quả thi hành trước đó của đương sự để làm căn cứ tiếp tục tổ chức thi 
hành án. 

3. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí 
điểm Thừa phát lại có trách nhiệm hướng dẫn việc phối hợp trong thi hành án giữa các Cơ quan 
thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại và giữa các Văn phòng Thừa phát lại với nhau 
trên địa bàn”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau: 

“Điều 40. Áp dụng biện pháp cưỡng chế trong trường hợp huy động lực lượng bảo vệ 

1. Trong trường hợp cưỡng chế thi hành án cần huy động lực lượng bảo vệ, Văn phòng Thừa 
phát lại phải báo cáo, xin ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện nơi đặt 
Văn phòng Thừa phát lại. 

2. Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại lập kế hoạch 
cưỡng chế, báo cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, kèm theo hồ sơ thi hành án để Cục 
trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét, phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng 
chế thi hành án. 

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn phòng Thừa 
phát lại, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự xem xét phê duyệt kế hoạch và ra quyết định cưỡng 
chế thi hành án; trường hợp cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay thì Cục trưởng Cục Thi 
hành án dân sự có ý kiến trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn 
phòng Thừa phát lại. 

Trường hợp không nhất trí thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3. Sau khi được phê duyệt và ra quyết định cưỡng chế thi hành án, Thừa phát lại thực hiện việc 
cưỡng chế theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự và quy định của Nghị định này về 
cưỡng chế thi hành án”. 

15. Sửa đổi Điều 41 như sau: 

“Điều 41. Chi phí cưỡng chế thi hành án 



1. Người phải thi hành án, người được thi hành án chịu các chi phí cưỡng chế thi hành án quy 
định của pháp luật thi hành án dân sự. 

2. Thừa phát lại chịu chi phí cưỡng chế thi hành án nếu việc cưỡng chế phải thực hiện lại do lỗi 
của Thừa phát lại”. 

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 42 như sau: 

“1. Số tiền thi hành án thu được từ vụ việc nào thì Thừa phát lại chi trả cho người được thi hành 
án theo văn bản yêu cầu của vụ việc đó sau khi trừ chi phí thi hành án mà người phải thi hành án 
chịu theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Số tiền còn lại, Thừa phát lại phải trả lại 
cho người phải thi hành án”. 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 như sau: 

“Điều 45. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp đối với hoạt động Thừa phát lại 

1. Đương sự và những người liên quan có quyền khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Thừa 
phát lại, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện các công việc của Thừa phát lại. 

2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện như sau: 

a) Đối với khiếu nại về thi hành án dân sự, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại giải quyết khiếu nại 
lần đầu đối với khiếu nại về hành vi, quyết định của Thừa phát lại thuộc Văn phòng mình trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết 
của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Cục trưởng Cục 
Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Cục 
trưởng Cục Thi hành án dân sự giải quyết khiếu nại lần hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự có 
hiệu lực thi hành. 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng 
Thừa phát lại giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại về hành vi, quyết định của Trưởng 
Văn phòng Thừa phát lại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường 
hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, 
người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư 
pháp. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ra quyết định giải quyết khiếu 
nại lần hai trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu 
nại về thi hành án đã có hiệu lực thi hành. 

Các quy định khác về giải quyết khiếu nại về thi hành án được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về thi hành án dân sự. 



b) Việc giải quyết khiếu nại trong việc tống đạt văn bản của Tòa án thực hiện theo quy định của 
pháp luật tố tụng dân sự, hình sự, hành chính. 

c) Đối với các khiếu nại khác liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại, Giám đốc Sở Tư pháp 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định giải quyết 
lần đầu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong trường hợp không đồng ý 
với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp thì người khiếu nại có quyền khiếu 
nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại trong thời hạn 45 
ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp có hiệu lực thi hành. 

3. Các tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan 
đến việc thực hiện công việc của Thừa phát do cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định 
của pháp luật”. 

18. Sửa đổi Điều 47 như sau: 

“Điều 47. Giải quyết tố cáo trong hoạt động của Thừa phát lại 

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong hoạt động của Thừa phát lại thực hiện theo quy định của 
Luật tố cáo và văn bản liên quan”. 

19. Trong Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ, cụm từ 
“thành phố Hồ Chí Minh” được sửa đổi thành “tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực 
hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013. 

2. Đối với các vụ việc đã được Thừa phát lại thực hiện một phần trước khi Nghị định này có hiệu 
lực thi hành và đúng quy định pháp luật thì kết quả thực hiện được công nhận; việc thực hiện tiếp 
theo phải tuân thủ các quy định của Nghị định này. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này. 

4. Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định 
này./ 

  

  TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 
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