Phụ lục số 02 (Ban hành kèm theo Công văn số 150/TTLLTPQG-HCTH ngày 10/3/2022 của
Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia)
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: … /STP- …

…, ngày … tháng … năm …

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tra cứu thông tin
về thi hành án dân sự

Kính gửi: ……………………………………..
Sở Tư pháp tỉnh/thành phố tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư
pháp của ông, bà: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi
thường trú, nơi tạm trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ tên cha, mẹ,
vợ, chồng. Theo kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp, ông, bà … bị kết án
tại Bản án ... Sở Tư pháp chưa có thông tin về việc thi hành án phí và các nghĩa
vụ dân sự trong bản án hình sự này.
Theo quy định tại Điều 25 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTPTANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra
cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch pháp, Sở Tư pháp tỉnh/thành
phố ... kính đề nghị cơ quan thi hành án dân sự cung cấp thông tin về việc thi
hành án phí và các nghĩa vụ dân sự của ông, bà… tại Bản án … nêu trên.
Để bảo đảm thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp và theo quy định tại Khoản
4, Điều 21 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCBCA-BQP, đề nghị Quý cơ quan có văn bản thông báo về việc thi hành án dân sự
nêu trên trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tra
cứu thông tin. Việc gửi văn bản trả lời của Quý cơ quan bên cạnh việc thực hiện
qua dịch vụ bưu chính, sẽ thực hiện đồng thời việc gửi văn bản điện tử, qua hệ
thống phần mềm, thư điện tử hoặc điện thoại, tin nhắn hoặc qua các ứng dụng
khác như zalo, viber... cho Sở Tư pháp để kịp thời cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho
người yêu cầu. Sau thời hạn nêu trên, Quý cơ quan không có văn bản trả lời thì
được hiểu là Quý cơ quan không thực hiện về việc thi hành án dân sự đối với (người
yêu cầu cấp phiếu) tại Bản án ... trên đây.
Văn bản trả lời xin gửi về ... hoặc cần trao đổi thêm thông tin xin liên
hệ....(nêu rõ số điện thoại, email, fax, zalo, viber…)
(Xin gửi kèm theo Công văn ... và hồ sơ kèm theo).
Nơi nhận:
- Như trên;
- ......
- Lưu: VT.

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