
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:  59  /STP – HCTP 
V/v triển khai Thông tư liên tịch số 

15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 

và Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày   15   tháng 01 năm 2019 

 

                         Kính gửi: 

- Tòa án nhân dân tỉnh An Giang; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 

ngày 27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/4/2014 hướng dẫn thực hiện 

trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2018/ TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 21/11/2014 Hướng dẫn thực hiện 

quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng; 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung 

quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC và 

Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

BTC-BNN&PTNT (đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn./. 

  Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu:VT.HCTP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Công Lập 
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