
HỘI ĐỒNG THẢM PHÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2018/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYÉT
r £ r

Ban hành một sô biêu mâu trong giải quyêt việc dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Cần cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 thảng 11 năm 2014;
Đe áp dụng đủng và thống nhất hiểu mẫu trong giải quyết việc dân sự;
Sau khỉ có ý  kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự
Ban hành 33 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hiêu lưc thi hành• •
1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 09 tháng 8 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 10 năm 2018.

2. Bãi bỏ các biểu mẫu số 92, 93 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
01/2017/NỌ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đông Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết này được sử dụng trong 
quá trình xem xét thụ lý, giải quyêt việc dân sự tại Tòa án nhân dân.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh cho 
Tòa án nhân dân tôi cao (thông qua Vụ Pháp chê và Quản lý khoa học) đê 
hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Noi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quôc hội;
- Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
- Uỷ ban Tư pháp của Quôc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ưong;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
-CacTẨNDvàTAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

TM. HỘI ĐÒNG THẢM PHÁN 
CHÁNH ÁN



DANH MỤC
33 BIỂU MẪU TRONG GIẲĨ QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP 
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao)

MẩusốOl-VDS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mấu số 02-VDS Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 03-VDS Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mau số 04-VDS Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 05-VDS Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mau số 06-VDS Thông báo ừà lại đom yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 07-VDS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc ừả lại đơn yêu 
cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mầu số 08-VDS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu 
giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mầu số 09-VDS 'Thông báo thụ lý việc dân sự

Mầu số 10-VDS Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mầu số 11-VDS Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẩu số 12-VDS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mấu số 13-VDS Giấy triệu tập người làm chứng

Mau số 14-VDS Quyết định trưng cầu giám định

Mầu số 15-VDS Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mau số 16-VDS Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mau số 17-VDS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự 
(dành cho Chánh án)

Mau số 18-VDS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết viêc dân sư 
(dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

Mầu số 19-VDS Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mầu số 20-VDS Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

Mầu số 21-VDS Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mau số 22-VDS Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 23-VDS Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
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Mầu số 24-VDS Quyết định hoân phiên hợp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 25-VDS Biên bản. phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 26-VDS Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

Mẩu số 27-VDS Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mầu số 28-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Mầu số 29-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Mau số 30-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Mau số 31-VDS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 
các đương sự

Mau số 32-VDS Quyết đinh công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Mau số 33-VDS Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mau số 01-VDS (Ban hành kềm thto Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội âồng Thẩmphản Tòa án nhân dân tối cao)

ĐƠN YÊU CẦU 
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

(V/v: ........... ................................;(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ....................... (2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3)...........................................................

Địa chỉ:(4)............................................... .............................................................

Số điện thoại (nếu có):............................ ; Fax (nếu có):..................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):..............................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) .................................
việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6)....................................................

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với
những vấn đề nêu trên:(7).............................................................................................

- Tên và địa chi của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu 
Tòa án giải quyêt. ' .....................................................................................................

- Các thông tin khác (nếu có):(9)........................................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

1....................................................................................................................................................

2............................................ ................................................................................................. .....................

3.............................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

....... , ngày......tháng....... năm......... (11)
NGƯỜI YÊU CẦU(12)
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_  1 .. , Ọ.) Gm loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu càu Tòa án giải ơuyết theo quy định của 
Bộ luật Tò tụng dân sự (ví dụ: Yêu cấu tuyên bô một người mát tích; yêu cầu hùy việc kết 

• . hon trái pháp luật; yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu tuyên bố
hợp đồng b o  động vô h iệu ;...).

(2) và (5) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thi ghi. rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phô thuộc tinh, thành phô trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(3) Neu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rố họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng 
minh thư nhễn dân/cán cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó; nếu 
là co quan, tổ chức tbì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại điện hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức đó. Neu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là người đại diện 
theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu 
là người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện theo ủy quyền của người có
quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ họ tên của người có
quyền yêu cầu. Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,... 
và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của. người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tồ 
chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

(6) Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(7) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

(8) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người 
yêu cầu nhận thấy có liên quan đên việc giải quyết việc dân sự đó.

(9) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết 
yêu cầu của minh.

(10) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính,
theo thứ tự 1, 2, 3 , .... (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A; 2. Bàn sao
giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C ; ....).

(11) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 
2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019).

(12) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chi của người đó; nếu 
là cơ quan, tổ chức thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ 
tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp người yêu cầu là 
doanh nghiệp thì việc sừ dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào 
cuối đơn yêu cầu.
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CỘNG HÒA XÃ RỘICRỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu số (ữrVD S^ợn. hành kèm iheo Vghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội âồng Thấm phán Tòa án nhân dân tôi cao)

ĐƠN RÚT YÊU CÀU 
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

(V/v: .......... ............. .................. .;(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân.....................

Người rút đơn yêu cầu:(3).....................................................................................

Địa chi:(4).............................................................................................................

Số điện thoại (nếu có):................................; Fax (nếu có):...............................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):............................................................................

Ngà-y........ th án g ........ năm ......... , tôi (chúng tôi) có đơn yêu càu Tòa án
nhân d ân ...................... giải quyết việc dân s ự (5).................................................

Nay do ..............................................................................................................

Vì vậy, tôi (chúng tôi) xin rút toàn bộ (một phần)(7).................... đon yêu
cầu ngày .... tháng ....... n ăm .............. , đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết theo
quy định của pháp luật.

..... , ngày......tháng......năm .....

NGƯỜI RỦT ĐƠN YÊU CÀƯ(8)
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(1) và (5) Ghi loại việc dân sự mà người rút đon yêu cầu đã yêu cầu Tòa án giải quyết 
theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (ví dụ: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”; “Yêu 
cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”; “Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô 
hiệu”).

(2) Nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa 
án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào 
(ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường TÚI, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án 
nhân dân tỉnh Hà Nam).

(3) Neu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số 
chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại điện hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức đó. Nếu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền
của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ họ tên
của người có quyền yêu cầu. Trường hợp có nhiều người cùng rút đơn yêu cầu thì đánh số 
thứ tự 1, 2, 3,... và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(4) Neu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thi ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc 
(nếu có) của người đó tại thòi điểm rút đơn yêu cầu (ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó tại thời điểm rút đơn yêu cầu (ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội).

(6) Ghi cụ thể lý do xin rút đơn yêu cầu (ví dụ: người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã 
trở v ề , ....).

(7) Trường hợp người rút đơn yêu cầu rút một phần yêu cầu thi ghi rõ nội dung phần 
yêu cầu rút đơn.

(8) Nếu người rút đơn yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chi của người 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên, ghi 
rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp người rút đơn yêu cầu là 
doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
Trường hợp có nhiều người cùng rút yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào 
cuối đơn.

Hướng dẫn sử dung mẫu số Q2-VDS: •
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TÒA ÁN NHÂN DÂN........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số:...... /GXN-TA ----- --------- -
...... , ngày......thảng .......năm.......

GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CÀU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

Kính gửi:(2)...........................................................................................................

Địa chi:(3).............................................................................................................

Ngày........ tháng n ăm ........... , Tòa án nhân dân.............................-nhận
được đơn yêu cầu của(4) ...............  đề n g à y .... tháng ....... năm ....... nộp trực
tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương thức gửi trực tuyến, yêu cầu 
Tòa án giải quyết(5)...................................................... ...............................................

Tòa án nhân dân....................... ................ sẽ tiến hành xem xét đơn yêu cầu
theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;(6)
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

Mầu số 03-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân toi cao)

NGƯỜI NHẬN ĐƠN<7)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



(1) Ghi tên Tòa án nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhàn dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người nộp đơn yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, 
nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ 
quan, tồ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thi sau họ tên 
ghi là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của 
người có quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện
theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và
ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Neu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi 
tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: “tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghi quyết của 
Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”; “tuyên bố thỏa ước lao động 
tập thể vô hiệu”).

(6) Trường hợp đơn yêu cầu gửi qua cổng thông tin điện tử của Tòa án thì ghi địa chi 
thư điện tử đã đăng ký của người yêu cầu.

(7) Công chức thuộc bộ phận hành chính-tư pháp của Tòa án nhận đơn ký, ghi rõ họ tên 
và đóng dấu ừeo của Tòa án.

Hir ớn ọ dẫn sử  dung mẫu số 03-VDS:
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Mau sô 04-J/DS (Bon hành kèm theo Nghị quyết sẻ  04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 nôm 2018 cùa Hối dong Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DẦN........ (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TA ——  -------- ----------- ------------
........ngày....... thảng ...... năm......

THÔNG BÁO
SỬA ĐỎI, BÒ SƯNG ĐƠN YÊƯ CÀU GIẢI QUYẾT VIỆC DẦN sự

Kính gửi:(2).......... ................................................................................................

Địa chỉ:(3).............................................................................................................

Ngày...... tháng........ năm............ , Tòa án nhân dân.................... ............  đã
nhận được đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày....... tháng .......năm..........
của(4)..................nộp trực tiếp/do dịch vụ bưu chính chuyển đến/bằng phương
thức gửi trực tuyến yêu cầu Tòa án giải quyết(5) .......................................................

Sau khi xem xét đơn yêu cầu, Tòa án nhân dân............................................
nhận thấy nội dung đơn chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật Tố 
tụng dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 193, khoản 2 Điều 362, khoản 2 Điều 363 Bộ luật Tố
tụng dân sự, Tòa án nhân dân........................ yêu cầu(6).........................................
sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, cụ thể:(7)

1.............................................................................................................................

2

3

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu(8)
................................ không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
thì Tòa án trả lại đơn yêu cầu cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có), trừ 
trường họp có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.

N oi nhận: THẢM PHÁN
- Như kính gửi; (Kỷ tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.

1



(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thảnh phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và  (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ
họ tên của người có quyền yêu càu.

(4) , (6) và (8) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tồ 
chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: ‘"tuyên bố một người là đã chết”; “hủy bỏ nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông”; “tuyên bố họp đồng lao động vô hiệu”).

(7) Ghi những nội dung yêu cầu sừa đồi, bổ sung.

ỉĩư ởnR dẫn sử duns mẫu sắ Õ4-VDS:
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Mầu so 05-VDS (Ban hành kèm theo Nghị qvyếtsẩ 04/2018/NỌ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_ JJanb phúc

SỐ: ....../TB"TA —— — — :----------:------------
..... , ngày......tháng .......năm ........

THÔNG BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG LỆ PHÍ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN' s ự

Kính gửi:^2)..........................................................................................................

Địa chỉ:(3).............................................................................................................

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của(4)..........................
đề ngày..... «tháng.........năm............và các tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Căn cứ khoản 2 Điều 146 và khoản 4 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự; 
khoản 5 Điều 7, Điều 17 và Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/ƯBTVQH14 ngày 
30-12-2016 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tòa án nhân dân.............. .................  thông báo cho(5)..................... . biết,
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, phải đến
trụ sở Chi cục/Cục thi hành án dân sự(6) .................................... , địa chỉ:
...........................  để nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là:
................(băng chữ :................................... ) và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền
tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự, trừ trường họp có lý do chính đáng.

Tòa án thụ lý đơn yêu càu của(7)..............................khi nhận được biên lai
thu tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Như kính gửi; ỢỊ£ỷ gfoị rQ đóng dấu)
- Lưu: VT, hô sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chì nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thi sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......” và ghi rõ
họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4), (5) và (7) Nếu là cá nhân thi ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên của. cơ quan, tổ chức đó.

(6) Ghi rõ tên, địa chỉ của Chi cục hoặc Cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền thu tạm 
ứng lệ phí giải quyết việc dân sự; nếu là Chi cục Thi hành án dân sự thì ghi rõ Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện X, tỉnh H); nếu là Cục Thi hành án dân sự thì ghi rố Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Cục Thi hành án dân sự thành 
phố Hà Nội).

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05-VDS:
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Mau số 06- VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sẳ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số:..../TB-TA ------- — --------------- -
......... , ngày..... tháng .......năm.........

THÔNG BÁO
TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QƯYÉT VIỆC DÂN s ự

Kính gửi:(2)............................................................................................................

Địa chỉ:(3)................................................................................................... ..........

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của (4).................... đề
ngày....... tháng.......năm.............. và các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có) về
việc yêu cầu Tòa án giải quyết(3)................................................................................

Xét thấy, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thuộc trường hợp(6)..................

Căn cứ(7)..................... khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Tòa án nhân dân...................................... ừả lại đơn yêu cầu giải quyết việc
dân sự cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người 
yêu cầu có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án 
nhân dân.....................................về việc trả lại đơn yêu cầu.

Nơi nhân'. THẢM PHÁN
- Như kính gửi; (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: VT
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu ià Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
uơng thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó ('VÍ dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu). Neu gừi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày.......
tháng......năm........” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Nếu là cá nhân thì ghi ông/bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ chức, thi ghi 
tên của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi loại việc dân sự (ví dụ: ‘Tuyên bố một người mất tích”; “hủỵ bỏ nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông theo quy đinh của pháp luật doanh nghiệp”; “tuyên bố hợp đồng lao động vô
hiệu”), ..7

(6) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi 
rõ lý do trả lại đơn yêu cầu.

(7) Tùy từng trường hợp mà ghi điểm tương ứng của khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

R ite n  Z  dẽ»ỉ sừ  dụng mẫu so 06-VDS:
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Mau sổ 07-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/20187NQ-1ỈDTP 
ngày 09 thảĩĩg 8 năm 2018 của Bôi đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN BÂN....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
“  • ĐỘC lập - Tự đo - Hạnh phức

s ố :.... /.... /QĐ-GQKN(2) —  — -------
.......... , ngày ..... th ả n g .......n ă m .......

QUYẾT ĐINH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ|3)

VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CẢU GIẢI QUYẾT v ử , c  DÂN s ự

TÒA ÁN NHẤN DÂN..........

Căn cử<4)............ . Điều 194 và khoản 3 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại ngày.........  tháng..........  năm..............
của(5).................... ..... , văn bản. kiến nghị số..... /.... ngày........ tháng....... năm........
của Viện kiểm sát nhân dân(ố)...................... đối với Thông báo ừả lại đơn yêu cầu
giảỉ quyết việc dân sự số...... /TB-TA ngày........ tháng......... năm........ của Tòa án
nhân dân.......................và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn
yêu cầu; ý kiến của người khiếu nại, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên 
họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị;

Xét thấy(7)............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l . (8)..............................................................................................................

Điều 2.(9)..................có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị
với Chánh án Tòa án nhân dân(10) .....................  ..............  xem xét, giải quyết
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Người khiếu nại; (Ký tên, ghi rõ ho tên, đóng dấu)
- Viện kiêm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ giải quyết khiếu nại.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Nếu chỉ giải quyết khiếu nại thì ghi ”GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI”; nếu chỉ giải 
quyết kiến nghị thi ghi “GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản của Điều 194 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(5) Neu người khiếu nại là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi 
theo đơn yêu cầu). Nếu người khiếu nại là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền khiếu nại” và ghi rõ họ tên của người có quyền 
khiếu nại; nếu người khiếu nại là người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện theo
ủy quyền của người có quyền khiếu nại theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” và ghi rõ
họ tên của người có quyền khiếu nại; trường hợp chỉ giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát thì 
không glii nội dung này.

(6) Ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản kiến nghị và tên Viện kiểm sát ra văn 
bản kiến nghị; trường họp chỉ giải quyết khiếu nại thi không ghi nội dung này.

(7) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi 
nội dung cụ thể.

(8) Tùy từng trường hợp mà ghi kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định 
tại điểm a hoặc b khoản 4 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(9) Ghi họ tên người khiếu nại (ví dụ: Ồng Nguyễn Văn A).

(10) Ghi tên Tòa án ừên một cấp trực tiếp của Tòa án ra Quyết định giải quyết khiếu 
nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu.

Hrrớns dẫn sử duns  mẫu sc 07-VDS:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN.... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

S ố :...../ ...../QĐ-GQKN(2) -------------------
........ , ngày.... thảng ......năm ......

Mau số 08-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết so 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Tham phàn Tòa án nhân dân toi cao)

QUYẾT ĐINH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ(3)

VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN YÊU CÀU GIẢI QUYẾT VIẸC DÂN s ự

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN....................

Căn cứ(4).....................................................Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại ngày..... tháng.................. năm.............
của(5).................... , văn bản kiến nghị số...... /..... ngày........tháng........năm..........
của Viện kiểm sát nhân dân(6).................................đối với Quyết định giải quyết
khiếu nại, kiến nghị(7) việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
số..... / ....../QĐ-GQKN ngày....... tháng......  năm....... của Tòa án nhân dân
............................................ và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại
đơn yêu cầu;

Xét thấy(8)..............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l .(9)....................

Điều 2,(10)...................

Noi nhận:
- Người khiếu nại;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Tòa án nhân dân(1 ̂ ........... ;
- Lưu: Hồ sơ giải quyết khiếu nại.

CHÁNH ÁN(12)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví du: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc ghi Tòa án nhân dân tối cao.

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết đinh.

(3) Nếu chỉ giải quyết khiếu nại thì ghi “GIẢI QƯYÊT KHIẾU NẠI”; nếu chỉ giải 
quyết kiến nghị thi ghi “GIẢI QƯYỂT KIẾN NGHỊ”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể các điểm, khoản của Điều 194 Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(5) Nếu người khiếu nại là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi 
theo đơn yêu câu). Nêu người khiêu nại là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là 
người đại. diện theo pháp luật của người có quyền khiếu nại” và ghi rõ họ tên của người có quyền 
khiếu nại; nếu người khiếu nại là người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo
ủy quyền của người có quyền khiếu nại theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” và ghi rõ
họ tên của người có quyền khiếu nại; trường hợp chỉ giải quyết kiến nghị của Viện kiểm sát thì 
không ghi nội dung này.

(6) Ghi số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản kiến nghị và tên Viện kiểm sát ra văn 
bản kiến nghị; trường hợp chỉ giải quyết khiếu nại thì không ghi nội dung này.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3)

(8) Tùy từng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự mà ghi 
nội dung cụ thể.

(9) Tùy từng trường họp mà ghi kết quả giải quyết khiếu nại theo quy định tại điểm a 
hoặc b khoản 6 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(9) Trường họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định tại khoản 6 Điều 194 Bộ 
luật Tố tụng dân sự thì ghi “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”. Trường hẹp 
giải quyết khiếu nại, kiến nghị theo quy định tại khoản 7 Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự thì 
ghi “Quyết định này là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”.

(10) Ghi họ tên người khiếu nại (ví dụ: ông Nguyễn Văn A).

(11) Ghi tên Tòa án đã ra quyết định ữả lại đơn yêu cầu.

(12) Trường họp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thì ghi:

“KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN”

Hu&íig áẫn sử dụm f mẫu sé Ữ8-VDS:
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Mầu số 09-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ẤN NHẰN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TA —1— 1-------- 1-------------:-------------
.... , ngày..... tháng .......năm......

THÔNG BÁO 
THU LÝ VIỆC DÂN s ự

Kính gửi:(2)...........................................................................................................

Địa chi:(3).............................................................................................................

Ngày....... tháng....... năm......... , Tòa án nhân dân........................................
đã thụ lý việc dân sự số:..... / ..... /TLST-........ (4) về việc(5).......................................

Theo đơn yêu cầu của(6)......................................................................................

Địa chi:(7).............................................................................................................

Nơi làm việc (nếu có ):^ .....................................................................................

Số điện thoại (nếu c ó ):................; số fax (nếu có): ........................................

Địa chỉ thư điện từ (nếu có):...............................................................................

Những vấn đề cụ thể người yêu cầu giải quyết việc dân sự yêu cầu Tòa án 
giải quyết bao gồm:(9)

1 ..................................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................................................

Kèm theo đơn yêu càu giải quyết việc dân sự, người yêu cầu đã nộp các 
tài liệu, chứng cứ sau đây:(10)

1 ...................................................................................................................................................

2

Căn cứ Điều 365 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân d â n ....................
thông báo cho (11).......................................................................được biết.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án nhân dân(12)........ văn bản về
ý kiến của minh đối với yêu cầu của người yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ 
kèm theo (nếu có). Trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho
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Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét.

Hết thời hạn 15 ngày nêu ừên mà người được thông báo không nộp cho 
Tòa án văn bản về ý kiến của mình đối với yêu cầu của người yêu cầu thì Tòa 
án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có ừong hồ sơ việc dân sự để giải quyết 
theo quy định của pháp luật.

N ơi nhận: THẲM PHÁN
" Hnh , (Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo thụ lý; nếu là Tòa án nhân dân huyện, cỊuận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân 
dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Ghi tên người yêu cầu, người có quyền lại, nghĩa vụ hên quan; nếu là cả nhân 
thi ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tồ 
chức thì ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu câu). Trường hợp 
gửi người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan thì sau họ tên người được gửi ghi là người đại diện theo pháp luật của người có 
quyền yêu cầu” hoặc là người đại diện theo pháp luật của ngưòd có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan” và ghi rõ họ tên cùa người có quyền yêu cầu hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thì ghi là người đại diện theo ủy quyền của
người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” hoặc là người đại
diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo văn bản ủy quyền được
xác lập ngày...... ” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu hoặc người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan.

(4) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại việc thụ lý; nếu về dân sự 
thì ghi “DS”; nếu về hôn nhân và gia đình thì ghi “HNGĐ”; nêu về kinh doanh, thương mại thì 
ghi “KDTM”; nếu về lao động thì ghi “LĐ” (ví dụ: số 18/2018/TLST-HNGĐ).

(5) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết (Ví dụ: “tuyên bố một người mất 
tích”; “chấm dứt việc nuôi con nuôi”,...).

(6) , (7) và (8) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm 
việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tô chức thi ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tồ 
chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

(9) Ghi cụ thể những vấn đề mà nguời yêu cầu giải quyết việc dân sự yêu cầu Tòa án 
giải quyết.

(10) Ghi cụ thể tên những tài liệu, chứng cứ của người yêu cầu giải quyết việc dân 
sự gửi kèm theo đơn yêu cầu.

(11) Ghi tên người được thông báo.

(12) Ghi tên, địa chi Tòa án ra thông báo thụ lý.

ỉỉưởnọ dẫn sử dun? mầu so 09-VDS;
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Mẩu số 10-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 cùa Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

s ố :...../..../QĐ-TA(2) ------------------------------------
.... , n g à y ..... tháng ........năm......

QUYẾT ĐINH
PHÂN CÔNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG 

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................................

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 và khoản 1 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐINH:

Điều 1. Phân công Thẩm phán........................................................ giải quyết
việc dân sự thụ lý số..... / ..... /TL...-......... ngày........tháng......... n ă m ..............về
việc(3).................... theo đon yêu cầu giải quyết việc dân sự của(4)...........................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân: CHÁNH ÁN(5)
-NhưĐiêu 1; Ợ£ỳ ghi rỹ họ dóng dấu)
- Lưu: Hô sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân 
dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung uơng thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh 
Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: số: 01/2018/QĐTĐ).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú hoặc nơi làm 
việc của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tồ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tô 
chức đó.

(5) Trường hợp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thì ghi:

“KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN”

Hư&ns dẫn sử duns mẫu số 10-VDS:
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Mau số 11-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngởy 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phản Tòa án nhổm dân tói cao)

TÒA ÁN NHÂN DẤN (1) CỘNG HÒA XÃ H ội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ìập » Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TA — —    -----------:-------------
...... , ngày..... tháng .......năm .........

THÔNG BẢO
BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG c ứ

Kính gửi:(2)...........................................................................................................

Địa chi:(3)..............................................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số....... / ......... /TLST-..........
ngày tháng..... năm............ về việc(4)........................................................, Tòa án
nhân dân................................nhận thấy tài liệu, chứng cứ mà các đương sự giao
nộp chưa đủ cơ sở để giải quyết.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân
.................................................... thông báo cho(5) ......................................biết,
trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này phải nộp 
bồ sung tài liệu, chứng cứ sau đây:(6)

1....................................................................................................................................................

2

3

Hết thời hạn nêu trên, nếu(7)......................................... không giao nộp hoặc
giao nộp không đây đủ tài liệu, chứng cứ mà không có lý do chính đáng thi Tòa án 
căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự để giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẢM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thảnh phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) và (3) Nếu người phải nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ là cá nhân thì ghi họ tên và địa 
chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ 
trụ sở của cơ quan, tồ chức đó. Nếu gửi người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi là 
người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có 
quyền yêu cầu; nếu gửi người đại diện theo ủy quyền thi ghi là người đại diện theo ủy
quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày...... ” và ghi rõ
họ tên của người có quyền yêu cầu.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(5) và (7) Nếu là cá nhân thi ghi ông hoặc bà mà không ghi họ tên; nếu là cơ quan, tổ 
chức, thi ghi tên của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Ghi cụ thể tài liệu, chứng cứ phải nộp bổ sung.

Hưởng dẫn sử duns mẫu số 11-VDS:
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TÒA ẤN NHÂN DẰN......... (I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

<• _  _  m  . . r . r
SỐ:..... /..... /QĐ-TAW — --------------------- :-------------------

....... ,, ngày..... tháng .......năm .......

QƯYỂT ĐINH
YỂU CÀU CUNG CẤP TÀÍ LIỆU, CHỨNG c ứ  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........................

Căn cứ Điều 97, khoản 3 Điều 106 và điểm b khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố 
tụng dân sự;

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số TLST-... ngày...tháng....năm.......
về việc(3)........................................................................................................................

Xét(4)..........................................................................................................................

Đối với(5)........................................ ...........  là người (hoặc cơ quan, tổ chức)
đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Mầu số 12-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đằng Thầm phán Tòa ản nhãn dân tối cao)

Điều 1. Yêu cầu(6)................................................................................................
cung cấp cho Tòa á n (7)................................................................................................

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết đinh này, yêu 
cầu(8)............................................ cung cấp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ nêu trên.

Trường họp không cung cấp được tài liệu, chứng cứ thì phải trả lòi bằng văn 
bản cho Tòa án biết và ghi rõ lý do của việc không cung cấp được tài liệu, 
chứng cứ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không 
có lý do chinh đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo 
quy định tại khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Noi nhận: THẢM PHÁN
" N îư 1 ; (Ký tên, ghì rõ ho tên, đóng dấu)
- Người đê nghị Tòa án ra CỊuyêt định yêu câu
cung cấp tài liệu, chứng cứ (nếu có);
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, thành phô ứực thuộc trung ương thì ghi rổ tên Tỏa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhận dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(4) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần 
thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thi ghi rõ tên, địa chi, tư cách đương sự của 
người có đơn yêu cầu.

(5) Ghi đầy đủ họ tên, địa chi của cá nhân hoặc tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức mà 
Tòa án yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ.

(6) và (8) Ghi họ tên của cá nhân hoặc tên của cơ quan, tổ chức mà Tòa án yêu cầu 
cung cấp tài liệu, chứng cứ.

(7) Ghi cụ thể tài liệu, chứng cứ mà Tòa án yêu cầu cung cấp.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 12-VDS:
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Mau số 13-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN......... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số:......./..... /GTT-TA(2> --------------------------------------

........................... tháng .......năm .........

GIẤY TRIÊU TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN..............................................

Triệu tập:(3)...........................................................................................................

Là người làm chứng ừong việc dân sự thụ lý số..../.../ TLST-..... ngày....
tháng..... năm.........về v i ệ c .......................................................................................

Đúng ... giờ.... phút, ngày... tháng... năm ... có mặt tại(5).............................
để(6C . . . .... . . . . .1 .L 1 Z . . . . . . . . .L . .1 : . . : . ..........

Trường hợp ông/bà(7)............................ không có mặt tại phiên họp mà
không có lý do chính đáng và sự vắng mặt của ông/bà(8)...................... gây ưở
ngại cho giải quyết việc dân sự thì bị xử lý theo quy định tại Điều 490 Bộ luật 
Tố tụng dân sự.

(Người làm chứng khi đến Tòa án phải mang theo giấy triệu tập này và 
giấy tờ tùy thân).

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án triệu lập; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trục thuộc trung 
ương thì ghi Tea án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam); nếu 
là Tòa án nhân dân câp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân cap cao tại (Hà Nội, Đà Nang, Thành 
phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm của giấy triệu tập.

(3) Ghi đầy đủ họ tên, địa chi của cá nhân mà Tòa án triệu tập.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ 
lý giải quyết.

(5) Ghi cụ thể địa điểm làm việc với người làm chứng (ví dụ: phòng 201, tòa nhà A, trụ 
sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, số 53 phố Linh Lang, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

(6) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể những nội dung Tòa án cần làm rõ.

(7) , (8) Ghi họ tên người làm chứng.

Hưởng dẫn sử dung mẫu số 13-VBSĩ

2



Mầu sỗ 14-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhăn dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số....... /..... /q đ -t a (2) --------------------------7-----------
....... , ngày..... tháng .......năm .......

QƯYÉT ĐỊNH
TRƯNG CẦU GIẢM ĐINH(3)

TÒA ÁN NHÂN BÂN...................................................

Căn cứ Điều 102 và điểm b khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(4)................... Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ hồ sơ việc dân sự thụ lý số /.. ./TLST- ngày...... tháng....năm...

về việc(5)......................................................................................................................

Xét(6).................. ..................................................................................................

Đối với(7)

QUYẾT ĐỊNII:

Điều 1. Trưng cầu(8)............................................................................................

Thực hiện giám định:(9).......................................................................................

Điều 2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao
X (10)gôm. *..........................................................................................................................

Điều 3. Thời hạn ừả kết luận giám định:(11) ...................................................

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Như Điều 1; Ợ£ý fên, ghì rõ ho tên, đóng dấu)
- Đương sự)  }.... ;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám đinh lại thi ghi: “TRƯNG CÀU 
GIÁM ĐỊNH BÒ SUNG” hoặc “TRƯNG CẦU GIAM ĐỊNH LẠI”

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi điều luật tương ứng cùa Luật Giám định tư pháp.

(5) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(6) Tùy từng trường họp cụ thể mà ghi yêu cầu của người yêu cầu hoặc Tòa án xét thấy cần 
thiết. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chì nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tồ chức đó 
(ghi theo đơn yêu cầu).

(7) Ghi đối tượng cần giám định.

(8) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ tên, địa chỉ 
của giám định viên được trưng cầu giám định.

(9) Ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định.

(10) Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, 
ký hiệu (nếu có).

(11) Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám 
đinh phải gửi kết luận giám định cho Tòa án.

(12) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện họp pháp 
của đương sự.

Hư&ns dẫn sử duns mẫu số 14-VDS:

2



Mầu số 15-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

SỐ:..... /..... /QĐST-....(2) . -------------- ------------------------
....... , ngày....... tháng .......năm .......

QUYỂT ĐỊNH
M Ở PHIÊN HỌP S ơ  THẨM GIAI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......................................

Căn cứ Điều 48, điểm d khoản 2 Điều 366 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số.../.. ./TLST- (3)
ngày..... tháng...... năm ................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở phiên họp giải quyết việc dân sự:(4) .............................................

Điều 2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)......................................................

Các Thẩm phán(5); ông (Bà):.............................................................................

Ông (Bà):.............................................................................

Thư ký phiên họp: ông (B à)^ ............................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân............................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........................................... - Kiểm sát viên

Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có): Ông (Bà)....................................................

Điều 3. Những người tham gia phiên họp

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(7)...........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:^\

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ .... ..................................................................................................................

Người có quyền ỉợi, nghĩa vụ liên q u a n :^

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(11)
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
Hên quan/ 12̂ ...................................................................................................................

Những người tham gia tổ tụng khác:(13)

Điều 4. Thời gian mở phiên họp:....... giờ...phút, ngày...tháng....năm...

Địa điểm mở phiên họp:.....................................................................................

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Như Điều 2 và Điều 3; Ợ£ỷ ghị rỊỳ ho đóng dấu)
- Viện kiêm sát nhân dân cùng câp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-HNGĐ”).

(3) Ghi số, năm, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(4) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không cần ghi nội dung này.

(6) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(7) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi trụ sở của cơ quan, tồ chức đó 
(ghi theo đơn yêu cầu).

(8) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có); ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện 
theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi cần ghi chú ứong 
ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo uỷ quyền thì 
cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1 : Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thi B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(9) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư của Văn 
phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ thể bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

(13) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

Hướng dẫn sử  duns mẫu số 15-VDS:
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Mau sỗ 16-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

SỐ:..../.... /QĐST-....(2) -------------------------------------
........ , n g à y ....... thảng......n ă m ........

QUYẾT ĐINH
HOÃN PHIÊN HỌP S ơ  THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yế t v iệc  dân  sự  g ồ m  có:

Thẩm p h án  - Chủ tọa  ph iên  họp: ông (B à)......................................................

Các Thẩm p h á n (3): Ông (B à)..............................................................................

Ông (Bà)..............................................................................

T hư  k ỷ  p h iê n  họp: ông (Bà)(4)...........................................................................

Đ ạ i d iện  Viện k iểm  sá t n h â n  dâ n ............................tham  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà)....*........ .*,........................... - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số:.../.../TLST-..... ngày........ tháng.....năm....; ..........về việc(5).;......................theo
Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số..../.... /QĐST-......
ngày.... tháng.......năm ............. , gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- N gư ờ i y ê u  cầu g iả i quyết v iệc  dân sự :(6).........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:^\

>  'y r

Người bảo vệ quyên và lợi ích hợp pháp của người yêu câu giải quyêt viêc 
dân s ự : ^ .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: (9)

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:^ìồ)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền loi, nghĩa vu 
Hên quan:(11)..................................................................................................................
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Xét thấy(12)................... .

Căn cứ(13)....................... .........................BÔ luât Tố tung dân sư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý 
s ố . / T L S T - ......... ngày.. ..tháng..... năm.............. về việc(14)..............................

Điều 2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự được 
ấn định như sau:(15).......................................................................................................

N ơ i nhẫn:
r v  (16)- Đương sư, ..... ;

- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SƯ 
THẲM PHÁN - CHỦ TỌA PHlỂN HỌP(n) 

(Ký tên, ghì rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trong ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi. ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-HNGĐ”.

(3) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không cần ghi nội dung này.

(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) và (14) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cân ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tô chức và địa chỉ của cơ quan, tô chức đó.

(7) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm..... ”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chi... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thi ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự thuộc trường họp cụ 
thể nào quy định tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự (ví dụ: Xét thấy người yêu cầu đã được 
Tòa án triệu tập họp lệ mà vắng mặt tại phiên họp giải quyết việc dân sự lần thứ nhất vì có lý 
do chính đáng).

(13) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật 
Tố tụng dân sự.

(15) Ghi rõ thòi gian, địa điểm mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự (ví dụ: Phiên 
họp giải quyết việc dân sự sẽ được mở lại vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 tháng 10 năm 2018 tại 
trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh H, địa chỉ số....phố...thị xã X, tỉnh H). Trong trường hợp chưa 
ấn định được thì ghi “Thòi gian, địa điểm mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự se được 
Tòa án thông báo sau”.

(16) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Hướng dẫn sử  d u m  mẫu so 1Ó-JSPS:
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(17) Trường họp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thi ghi:

“THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ”
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Mau số 17-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Iâp - Tư do - Hanh phúc

s ố : ...../,.../QĐ-TA(2) ------------------------------- -------
........ , ngày.....thảng___ năm .........

QUYẾT ĐINH
THAY ĐỎI NGƯỜI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG 

GIẢI QƯYẾT(3).....................

CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................... ,

Căn cứ(4)........................................ Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Quyết định số..... /.../QĐ-TA ngày....... tháng......năm..........của
Chánh án Tòa án nhân dân....................................về việc phân công người tiến
hành tố tụng;

Xét thấy(5).............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm phán(6)................ thay Thẩm phán(7)......................giải quyết
việc dân sự thụ lý s ố .... /...../TLST-......ngày.... tháng......năm............ về việc(8).....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận: CHÁNH ÁN(10)
"ỊJhu’Điêu ỈẲ (Ký tên, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)- Đương sự,' ’..... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thi 
xã, thành phô thuộc tinh, thành phô trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tình, thảnh phố trực thuôc trung 
ương thì ghi Tồa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: số: 01/2018/QĐ-TA).

(3) Nếu thay đổi người tiến hành tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm thì ghi “giải quyết sơ 
thẩm việc dân sự”; nếu ở giai đoạn phúc thẩm thi ghi “giải quyết phúc thẩm việc dân sự”.

(4) Tùy từng trường hợp mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(5) Ghi lý do thay đổi người tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

(6) (7) Ghi họ tên Thẩm phán; trường hợp thay đổi Thư ký phiên họp thì ghi họ tên Thư ký.

(8) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà .Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(9) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thi ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

(10) Trường hợp Chánh án ủy quyền cho Phó Chánh án ký quyết định thi ghi:

“KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN”

H ướng dẫn sử  dune mẫu số 1 7-VDS:
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Mâu sỗ 18-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẳm phán Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)

Số:...../,.../QĐ-TA(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

, n g à y .... tháng ........năm

QUYẾT ĐINH
THAY ĐỎI NGƯỜI TIẾN HÀNH TÓ TỤNG 

GIẢI QUYẾT<3).....................

TÒA ÁN NHÂN DÂN.....................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết v iệc  dân sự  g ồ m  có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)......................................................

Các Thẩm phán : ông (Bà).................................................................................

Ông (Bà).................................................................................

Thư kỷ  p h iê n  họp: ông (Bà)(4)...........................................................................

Đ ạ i diện Viện k iểm  sá t nhàn  d ã n ................................th am  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà)........... .....................- Kiểm sát viên (nếu có).

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 368 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Quyết định số..... / ..... /QĐ-TA n g à y ........tháng .......n ă m .........của
Chánh án Tòa án nhân dân.................về việc phân công người tiến hành tố tụng;

Xét thấy(5)..............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thẩm phán(6)................thay Thẩm phán(7)......................giải quyết
việc dân sự thụ lý s ố .... / .... /TLST-.....ngày.....tháng.....năm.........về việc(8)..........

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơỉ nhận:
-Như Điều 1;
- Đương sự, ...... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐÒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  
THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHÌÊN HỌP ’

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tình, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tình (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm quyết định (ví dụ: số: 01/2018/QĐ-TA).

(3) Nếu thay đồi người tiến hành tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm thì ghi “giải quyết sơ 
thẩm việc dân sự”; nếu ở giai đoạn phúc thẳm thl ghi “giải quyết phúc thẩm việc dân sự”.

(4) Ghi họ tên, chức danh cùa Thư ký phiên họp.

(5) Ghi lý do thay đồi người tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

(6) và (7) Ghi họ tên Thẩm phán; trường hợp thay đổi Thư ký phiên họp thì ghi họ tên 
Thư ký.

(8) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(9) Nếu đương sự có đại diện hợp pháp thi ghi họ tên người đại diện hợp pháp của 
đương sự.

H itớ n s dẫn sử  duns m ẫu sế 18-VĐS:
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Mẩu số ỉ9-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đẳng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. Số:...../..... /QĐST-...( 2 ) -----------------------------------------
....... ,, ngày....... tháng .......năm ......

QUYẾT ĐINH
ĐÌNH CHỈ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẦÚ GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số.../.../TLST-.....
ngày... tháng...năm ........... về việc(3)................................................ , gồm những
người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết v iệc  dân sự:***.........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:*5*,

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sụ7 ^ .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*7*

Ngưởi đại diện họp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*®

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
Hên quan:*®...................................................................................................................

Xét thấy(10)...........................................................................................................

Căn cứ(11)..................Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ việc xét đơn yêu càu giải quyết việc dân sự thụ lý
số.../.../TLST-.... ngày..........tháng......năm........ về việc (12).....................*.......!

Đ iều2.(13)......... ........................... ....................................................................

Điều 3. Người yêu cầu(14)..........có quyền kháng cáo trong thời hạn 07
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ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm 
yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị ữong thòi hạn 07 ngày, Viện 
kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị ừong thời hạn 10 ngày, kể từ 
ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định.

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Đương sự,(15).... ; (Xv tên, ghi rõ ho tên, đỏng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cáp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh thi ghi rố tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô 
trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); 
nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh 
(thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-DS”).

(3) và (12) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chì nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nêu là người chưa thành niên thì sau họ tên cân ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú ừong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỳ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uý quyền của người yêu cầu (Văn 
bàn uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(6) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi cụ thể trường hợp đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (ví dụ: 
Trường hợp đình chi theo quy định tại khoản 3 Điều .388 Bộ luật Tố tụng dân sự thi ghi: Xét 
thấy người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Tòa án đinh chi xét đơn yêu cầu).

(11) Tùy từng trường họp mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng 
dân sự.

(13) Tùy từng trường họp mà ghi hậu quả của việc đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải 
quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (kể cả về tiền tạm ứng lê phí và 
chi phí tố tụng khác).

(14) Trường họp có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thi ghi “người có quyền lợi 
nghĩa vụ hên quan”.

(15) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Hĩr&ĩig dẫn sử  duns mẫu số 19-VĐSỉ
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Mầu sỗ 20-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc Iâp - Tư do - Hanh phúc

Số:..... / ..... /QĐST-...(2) --------------------------------------
....... ,, ngày....... thảng .......năm ......

QUYẾT ĐINH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT s ơ  THẨM VTỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết việc dân s ự  g ồ m  có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà).......................... ...........................

Các T h ẩ m p h á rP Ông (Bà)..............................................................................

Ông (Bà)..............................................................................

T h ư  kỷ  p h iên  họp: ông (Bà)(4)..........................................................................

Đ ạ i diện Viện k iểm  sá t n h â n  d â n ............................ tham  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà)....*........ .*........................- Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số:.../.../TLST-.... ngày.......tháng:.......năm ................về việc(5)..................... theo
Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số.... /...../QĐST-....
ngày...tháng.... năm......... , gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(6).........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự :^

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sự :(8).......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền loi, nghĩa vu 
liên quan'SXV)..................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự;

1



Xét thấy(12)

Căn cứ(13)........................Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự thụ lý số.../.. ./TLST- 
ngày.........tháng..... .năm...........về việc(14)........................................................

Điều 2. Hậu quả của việc đinh chỉ giải quyết việc dân sự:(15)

Điều 3. Người yêu cầu,(16̂ .................................. có quyền kháng cáo trong
thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định 
được niêm yết. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị ừong thời hạn 07 
ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định.

N ơi nhận:
- Đương sự,(17).... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HÔI ĐÒNG GIẢI QUYẾT VTÊC DÂN SƯ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP(Í8) 

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường TÚI, thành phố Hà Nội); nêu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thi ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐST-LĐ”)

(3) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không ghi nội dung này.

(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) và (14) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ẹhi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu câu; nêu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Clii ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thi ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi cụ thể trường hợp đĩnh chỉ giải quyết việc dân sự (ví dụ: Trường họp đình chỉ 
theo quy định tại khoản 2 Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự thì ghi: Xét thấy người yêu cầu đã 
được triệu tập họp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt).

(13) Tùy từng trường hợp mà ghi điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự để ra quyết định

(15) Tùy từng trường hợp mà ghi hậu quả của việc đình chỉ giải quyết việc dân sự theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (kể cả về tiền tạm ứng lệ phí và chi phí tố tụng khác).

(16) Trường họp có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi “người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan”.

(17) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện họp pháp 
của đương sự.

(18) Trường họp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì ghi:

“THẤM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)"

H ướng dẫn sử  dung mẫu số ĨO-ÌSPS:
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Mau số 21-VDS (Ban hành kềm theo Nghị quyết 50 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẳm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DẦN (1) CỌNG HÒÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC ỉập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP S ơ  THẲM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

Vào hồi... giờ...phút, ngày...........tháng...........năm..........................................

Tại trạ sở Tòa án nhân dân.................................................................................

Tòa án nhân dân ...................................mở phiên họp sơ thẩm giải quyết
việc dân sự thụ lý số.../../TLST-...... ngày..... tháng..... năm..... về việc(2).............

L Những Egưồi tiến hành tố tụng

Thẩm phán “ Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)......................................................

Các Thẩm phản:(3) ông (Bà)..............................................................................

Ồng (Bà)..............................................................................

Thư kỷ phiên họp: Ông (Bà)(4)............................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân................................. tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........... ............................ - Kiểm sát viên

n . Những người tham gia phiên họp

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:® .....................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:®

Ngưởi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sự:® .......................................................................................................................

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:®

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:®

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lơi, nghĩa vu 
liên quan;(10).............................................................................................
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3. N gười làm chứng (nếu cớy) / 11)

4. Người phiên dịch (nếu cỏ)(lT)

5. Người giảm định (nếu Cớ):(13)

m . Phần thủ tục bắt đầu phiên họp

- Thư ký phiên họp báo cáo Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự 
về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp.(14'

- Thẩm phán Chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có 
mặt, vắng mặt của người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của họ, 
giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia phiên họp.

rv. Phần nội dung phiên họp

1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu, người yêu 
cầu hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày về những vấn đề cụ thể yêu 
cầu Tòa án giải quyết, lý do, mục đích và căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải 
quyết việc dân sự:

2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp 
pháp của họ ừình bày ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ 
của ngưòd có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ừong việc giải quyết việc dân sự:

r r

3. Người làm chứng trình bày ý kiên; người giám đinh trình bày kêt luận
r \  r

giám định, giải thích những vân đê còn chưa rõ hoặc có mâu thuân (nêu có):

4. Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự xem xét tài liệu, chứng cứ 
và hỏi những người tham gia phiên họp(15) (nếu người tham gia phiên họp trình 
bày chưa rõ):

5. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết việc 
dân sự:
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Hội đồng giải quyết việc dân sự xem xẻt các tài liệu, chứng cứ và ra 
quyết định giải quyết việc dân sự.

Chủ tọa phiên họp công bố toàn văn Quyết định giải quyết việc dân sự.

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên và những người 
tham gia phiên họp:(16)

r >
Phiên họp kêt thúc vào hôi...... giờ........phút, ngày........tháng........nám,

THƯ KỶ PHIÊN HỌP
(K ỷ tên, gh i rõ họ tên)

THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
ĩ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dâu)
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(1) Ghi tên Tòa án mở phiên họp giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương thi ghi rõ tên Tòa án nhân 
dân huyện, quận, ứụ xã, thành phô thuộc tỉnh,^ thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phô Hà Nội); nêu là Tòa án nhân dân tinh, thành 
phô trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân 
dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(3) Neu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thi không ghi nội dung này.
(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chi nơi 
cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó; ậhi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyên của người yêu câu; nêu là người đại diên theo pháp luật thì cân 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu câu; nêu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “vãn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chi... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(7) Chi ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó (nêu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi họ tên và địa chỉ của người làm chứng (nếu có).

(12) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch (nếu có). Nếu không có 
nơi làm việc thi ghi địa chỉ nơi cư trú.

(13) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định (nếu có). Nếu không có 
nơi làm việc thì ghi địa chi nơi cư trú.

(14) Cần ghi rõ trường hợp khi có người tham gia vắng mặt tại phiên họp (mà không 
thuôc trường họp phải hoãn phiên họp) thì Chủ tọa phiên họp phải hỏi xem có ai đê nghị 
hoãn phiên họp hay không; nếu có người đề nghi thi Hội đồng xét xử xem xét, quyết định 
chấp nhận hoặc không châp nhận, nêu không châp nhận thì nêu rõ lý do và ghi quyêt định 
của Hội đồng xét xử.

(15) Ghi các câu hỏi và trả lời của những người tham gia phiên họp, người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người tham gia phiên họp hoặc những ngưòi đại diện hợp pháp của họ.

(16) Ghi những sửa đồi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên, những người tham gia 
phiên họp: những vấn đề được ghi ừong biên bản phiên hop có yêu cầu sửa đổi, bổ sung và 
những sửa đổi, bổ sung cụ thể; nếu có nhiều người yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì ghi thứ tự 
từng người một; người có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải ký xác nhận.

Hướng dẫn sử dung mẫu SG 21-VDS:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN............(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........./ ......../QĐST-.......(2)
........ , n g à y .....th ả n g ...... n ă m ......

QUYẾT ĐINH
S ơ  THẢM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................

T hành p h ầ n  g iả i qu yế t v iệc  dân sự  g ồ m  có:

Thẩm ph án  - Chủ tọa p h iên  họp: ông (Bà).....................................................

C ác Thẩm p h á n / 4) ông (Bà)...........................................................................

Ông (Bà).............................................................................

T h ư  kỷ  p h iên  h ọ p : ông (Bà)(5).........................................................................

Đ ạ i diện  Viện kiểm  sá t n h ă n  dâ n ................................ th am  g ia  p h iê n  h ọ p :
Ông (Bà)......................................... - Kiểm sát viên.

N gày ..... tháng .......n ăm ....... , tại(6)..........................mở phiên họp sơ thẩm
công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số .... /.... /TLST-.... ngày.....tháng......
năm....... về việc(7)..............................................theo Quyết định mở phiên họp sơ
thẩm giải quyết việc dân sự số..... /....../QĐST-..... ngày........tháng.......n ăm ........,
gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- N gư ờ i y êu  cầu g iả i qu yế t v iệc  dân sự :(8)......................................................

Mau số 22-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao)

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự :^

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ ...................................................................................................................

- Người có quyền ỉợỉ, nghĩa vụ liên quan'SXX)..................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan:(13).................................................................................................................

- Người làm chứng (nếu CÓ)’} U)



“ N gư ờ i phiên dịch (nếu có):^l5\

- Người giám định (nếu CÓ):̂ 1G\

NỘI DUNG VIỆC DÂN sựĩ(17)

NHẬN ĐINH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hà sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 
phiên họp, Tòa án nhân d ân ................................nhận định:(18)

[1]  .........................

[2]

[3]

- Căn cứ(19)

QUYẾT ĐỊNH:

(20)

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự(21)

hành

- Quyền kháng cáo, kháng nghị(22)

- Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi
' (23)á n v ' ........................................................................................................................................

N o i nhậ n : TM. HỘI ĐỎNG GIẢI QUYẾT VIỆC DẦN s ự
- Ghi theô quy định tại khoản 2 và khoản 3 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP(24)
Điều 370 Bộ luật Tô tụng dân sự; ợgý tên, g h i rõ  họ tên, đỏng  dấu)
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (ữiành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ:
“Số: 20/2018/QĐST-KDTM”.

(3) GIŨ loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(4) Nếu việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì không cần ghi nội dung này.

(5) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(6) Ghi địa điểm diễn ra phiên họp (ví dụ: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tinh Nam
Định).

(7) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(8) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sờ của cơ 
quan, tổ chức đó.

(9) Chi ghi khi có người đại diện họp pháp của người yêu cầu và ghi họ tên, địa chỉ nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay người 
đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì ghi chú 
ừong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo uỷ 
quyền thì ghi chú trong ngoặc đơn “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng........năm.......”

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, trú tại ...............  là người đại diện theo pháp luật của
người yêu cầu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tân Phước Thịnh).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, trú tạ i .........là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu
(Văn bản uỷ quyền ngày.... tháng..... năm......).

(10) Chi ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người yêu cầu và ghi ho 
tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nêu có nhiêu người yêu cầu thì ghi cu 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

(13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (10).

(14) Ghi họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người làm chứng.

(15) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch; nếu không có nơi làm việc 
thi ghi địa chi nơi cư trú.

(16) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định; nếu không có nơi làm việc 
thì ghi địa chỉ nơi cư trú.

(17) Ghi rõ những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(18) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhân yêu 
cầu. Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ tự ừong dấu [Ị.

Hirởng dẫn sử duns mẫu số 22-VDS
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(19) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật 
liên quan để ra quyết định.

(20) Ghi các quyết định của Tòa án về giải quyết việc dân sự.

(21) Ghi rõ những người phải nộp lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự và mức lệ phí 
mỗi người phải nộp; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí sơ 
thẩm giải quyết việc dân sự thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí sơ 
thấm giải quyết việc dân sự.

(22) Ghi quyết định của Tòa án về quyền kháng cáo, kháng nghị của đương sự và Viện 
kiểm sát.

(23) Chỉ ghi quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành 
án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự đối với những quyết định được thi hành theo 
quy định tại Điều 482 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(24) Trường hợp việc dân sự do một Thẩm phán giải quyết thì ghi:

“THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)”
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TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số :..... /  /QĐPT-J2) ------------------ ------------- ——
..... ,, ngày..... tháng.......năm.......

QUYẾT ĐỊNH
M Ở PHIÊN HỌP PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN........................

Căn cứ Điều 48 và điểm d khoản 2 Điều 373 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự phúc thẩm thụ lý số..../.. ./TLPT-..... (3)
ngày............tháng............ năm...................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự:(4).............

Điều 2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (B à)..................................................

Các Thẩm phán: ông (Bà):................................................................................

Ông (Bà):................................................................................

Thư ký phiên họp: ông (Bà)(5).................................... .......................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dãn............................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........................................... - Kiểm sát viên

Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có): ông (Bà)....................................................

Điều 3. Những người tham gia phiên họp:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sụ7 ^ .........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự :^ .........

Mau số 23-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đổng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(9)......................................................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan/ 10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vu 
liên quan:(11)..................................................................................................................
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- N hữ ng ngư ời tham  g ia  tố  tụng khác:(12̂

Điều 4. Thời gian mở phiên họp:....... giờ...phút, ngày...tháng....năm..

Địa điểm mở phiên họp:...............................................................................

Nơi nhân: THẢM PHÁN
- Như Điều 2 và Điều 3; (Ký tên, ghì rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cắp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tĩnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐPT-KDTM”).

(3) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(4) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tồ chức đó 
(ghi theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự).

(7) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uý quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chi... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chi... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bàn uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
cùa Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi họ tên, địa chỉ của những người tham gia tố tụng khác (nếu có).

Hư&ns dẫn sử duns mẫu sổ 23-VDSỉ
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Mầu số 24-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẳm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số:..../.... /QĐPT-...(2) --------------------------------- -----
....... . n gày ... th á n g ... năm...

QUYẾT ĐỊNH
HOÃN PHIÊN HỌP PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết v iệc  dân  sự  g ồ m  có:

Thẩm p h á n  - Chủ tọa p h iên  h ọ p : Ông (Bà).......................................................

Các Thẩm p h á n : Ông (B à).................................................................................

Ông (Bà).................................................................................

T hư  kỷ p h iê n  họp: ông (Bà)(3)..........................................................................

Đ a i d iên  Viện k iểm  sá t n h â n  dân ......................... th am  g ia  p h iê n  họp:
Ông (Bà).. .......................................................... - Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiển họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số: /..../TLPT- ngày...... tháng  năm   về việc(4) ................... theo
Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự sổ: .../.../QĐPT-... 
ngày ... tháng .... năm..............., gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người y êu  cầu giải qu yết việc dân sự. .........................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:^6\

Người hảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ .......................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(8)

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan:(10).............................................. ...................................................................

Xét thấy(11)
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Căn cứ(12)......................... .......................... Bô luât Tố tung dân sư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý 
SO..../..../TLPT-.... ' ỷ  * ngày.......tháng........năm.......................................................

Điều 2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp phúc thẩm giải quyết việc 
dân sự được ấn định như sau:(14)..................................................................................

N ơi nhận:
- Đương sư,(15).... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐỎNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN sự  
THẨM PHÁN - CHU TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án. ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐPT-HNGĐ).

(3) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(5) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Chỉ ghi khi có người đại diện họp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi cần 
ghi chú ừong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(7) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) cùa người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thuộc 
trường họp cụ thể nào quy định tại Điều 374 Bộ luật Tố tụng dân sự (ví dụ: Xét thấy người 
kháng cáo đã được Tòa án ữiệu tập hợp lệ mà văng mặt tại phiên họp lần thứ nhất vì bi tai 
nạn lao động phải đi cấp cứu tại bệnh v iện ,...).

(12) Tùy từng trường họp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố 
tụng dân sự.

(13) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(14) Ghi rõ thòi gian, địa điểm mở lại phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự (ví 
dụ: Phiên họp phúc thâm giải quyêt việc dân sự sẽ được mở lại vào hồi 08 giờ 00 ngày 10 
tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh H; địa chỉ sô ...., phố K, thị xã X, tỉnh H). 
Trong trường họp chưa ân định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp phúc 
thẩm giải quyết việc dân sự sẽ được Tòa án thông báo sau”.

(15) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Hlĩớn? dẫn sử dung mẫu SG 24-VDS:
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Mẩu số 25-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN...(1) CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP PHÚC THẲM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

Vào hồi.... giờ..... phút, ngày..... tháng..... năm.................................................

Tại trụ sở Tòa án nhân dân .................................................................................
Tòa án nhân dân........ ............. ....mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc

dân sự thụ lý số..... / ....../TLPT-...........ngày..... tháng..... năm........về việc(2).........

I. Những ngưòi tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)..................................................

Các Thẩm phản: ông (Bà):............................................................................

Ông (Bà):............................................................................

Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(3)........................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân................................ tham gia phiên họp:
Ông (Bà)........................................ - Kiểm sát viên.

H. Những người tham gia phiên họp

I. Người yêu cầu giải quyết việc dân ..................................................

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dần sự:(5\

Người bảo vệ quyền và ỉợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự : ^ .......................................................................................................................

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ Hên quan

Người đại diện hợp pháp của người có quyền ỉợi, nghĩa vụ liên quan:(8)

Người bảo vệ quyền và ỉợỉ ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan:(9)...................................................................................................................

3. Người làm chửng (nếu c ó ) /10)
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4. Người phiên dịch (nếu CỎ)^XV)

5. Người giảm định (nếu c ổ ) : ^

III. Phần thủ tục bắt đầu phiên họp

- Thư ký phiên họp báo cáo với Hội đồng giải quyết việc dân sự về sự có 
mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp theo giấy triệu tập, giấy báo 
của Tòa án và lý do vắng mặt.(13)

- Thẩm phán chủ tọa phiên họp khai mạc phiên họp, kiểm tra về sự có mặt, 
vắng mặt của những người được triệu tập tham gia phiên họp và căn cước của 
họ, giải thích quyền, nghĩa vụ của những người tham gia phiên họp.

IV. Phần nội dung phiên họp

1. Trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kháng 
cáo, người kháng cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ; trình bày của Kiểm 
sát viên đối với kháng nghị của Viện kiểm sát tại phiên họp:

2. Trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người 
đại diện hợp pháp của họ về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong nội dung kháng cáo, kháng nghị:

3. Trình bày của người làm chứng, người giám định:

4. Thẳm phán chủ tọa phiên họp công bố lời khai, tài liệu, chứng cứ của 
người được Tòa án triệu tập tham gia phiên họp vắng mặt:

5. Chủ tọa phiên họp và đại diện Viện kiểm sát hỏi(14) (nếu người tham gia 
phiên họp trình bày chưa rõ):
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H ộ i đồ n g  p h ú c  thẩm  g iả i qu yế t việc dân s ự  x e m  x é t các tà i liệu , chứ ng  
cứ  và ra  q u yế t định p h ú c  thẩm  g iả i qu yết v iệc dân  sự.

C h ủ  tọa p h iê n  họp côn g  bố  toàn văn Q u yết định p h ú c  th ẩ m  g iả i qu yết 
việc dân  sự.

Những sửa đổi, bổ sung theo yêu càu của Kiểm sát viên và những người 
tham gia phiên họp:(15)

Phiên họp kết thúc vào hồi...... giờ........phút, ngày........tháng........năm........

THƯ KÝ PHIÊN HỌP THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, gh i rõ họ tên, đóng dấu)

3



(1) Ghi tên Tòa án mở phiên họp phúc thẩm; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân 
tỉnh Phú Thọ); nêu là Tòa án nhân dân câp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví 
dụ: Tòa án nhân dân câp cao tại Hà Nội).

(2) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyêt.

(3) Ghi họ tên, chức danh cùa Thư ký phiên họp.

(4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nêu là người chưa thành niên thì sau họ tên cân ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tố chức đó.

(5) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó; ệhi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cau; nếu là người đại diên theo pháp luật thì càn 
ghi chú ứong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu câu; nêu là người đại diện theo 
uỷ quyên thi cân ghi chú ứong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện ửieo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chi. .. là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu 
(Văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm...).

(6) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nêu có) của người đó (nêu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng^ luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyên và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hưcmg dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi họ tên và địa chi của người làm chứng (nếu có).

(11) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người phiên dịch (nếu có). Neu không có 
nơi làm việc thi ghi địa chi nơi cư trú.

(12) Ghi họ tên và địa chỉ nơi làm việc của người giám định (nếu có). Neu không có 
nơi làm việc thi ghi địa chi nơi cư trú.

(13) Cần ghi rõ trường họp khi có người tham gia vắng mặt tại phiên họp (mà không 
thuộc trường họp phải hoãn phiên họp) thi Chủ toạ phiên họp phải hỏi xem có ai đê nghị 
hoãn phiên họp hay không; nếu có người đề nghi thì Hội đồng xét xử xem xét, quyệt định 
chấp nhận hoặc không chap nhận, nêu không chấp nhận thì nêu rõ lý do và ghi quyết định 
của Hội đông xét xử.

(14) Ghi các câu hỏi và ừả lời của những người tham gia phiên họp, người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người tham gia phiên họp hoặc những người đại diện họp pháp của họ.

(15) Ghi những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Kiểm sát viên, những ngươi tham gia 
sau khi kết thúc phiên họp; nếu có nhiều người yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì ghi thứ tự từng 
người. Người có yêu cầu sủa đổi, bổ sung phải ký xác nhận.

Iỉưóng dẫn sử duns' mẫu số 25-VDS:
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Mau số 26-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:..... / ..... /QĐPT-...(2) --------------------------------------
....... , ngày....... thảng .......năm .......

QUYỂT ĐINH
ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT PHÚC THẢM VIỆC DÂN s ự  

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................

Thành phần giải quyết việc dàn sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (Bà)......................................................

Các Thẩm phản: Ông (Bà):................................................................................

Ông (Bà):................................................................................

Thư kỷ phiên họp: ông (Bà)(3)..........................................................................

Đai diện Viện kiểm sát nhân dãn......................... tham gia phiên họp:
Ông (Bà)...!....... .........................................................- Kiểm sát viên.

Đã tiến hành mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý
số..../.../TLPT-.....ngày........tháng......năm........... về việc(4).... .............................
theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
số..../ .... /QĐPT-.... ngày.......tháng.......năm.........., gồm những người tham gia
tố tụng sau đây:

- N g ư ờ i yêu cầu g iả i quyết việc dân  s ự / 5̂ ..............................................................

N g ư ờ i đại d iện  hợp p h á p  của  ngư ờ i y ê u  cầu g iả i q u yế t v iệc  dân sự:®.

N g ư ờ i hảo vệ  quyền  và lợ i ích họp  p h á p  của n g ư ờ i y ê u  cầu  g iả i quyết v iệc  
dân s ự p ^ .................................................................................................................................

- N g ư ờ i có  q u yền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên q u a n :(8)

N g ư ờ i đại d iện  hợp  p h á p  củ a  ngư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên quan /®

N g ư ở i bảo vệ  quyền và lợi ích hợp p h á p  của n g ư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  
liên q u a n /1®...........................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự;
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Xét thấy(11)

Căn cứ(12)........................................ Bộ luật Tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự thụ lý số.../.. ./TLPT-.......
ngày... tháng... năm .... về việc(l3)..............................................................................

Điều 2. Quyết định(14)..................  ............  ngày...... tháng.... năm...........
của Tòa án nhân dân................................ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra
quyết định này.

Điều 3.(15)..............................................................................................................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

N ơi nhận:
- Đương sự,(16).... ;
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYÉT VEÊC DÂN s ự  
THAM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN h ọ p

(K ỷ tên, g h ì rõ  h ọ  tên, đ ó n g  dấu)

2



(1) Ghi tên Tòa án ra Quyết định đinh chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự; nếu là Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) 
đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tinh Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án 
nhân dân cấp cao nào íví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ: 
“Số: 20/2018/QĐPT-DS”).

(3) Ghi họ ton, chức danh của Thư ký phiên họp.

(4) và (13) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà 
Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Nếu người yêu cầu là cá nhân thi ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thi sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(6) Chỉ ghi khi có người đại diện họp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi 
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú ữong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền ÜÙ cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...57.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa chỉ... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa chỉ... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(7) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thi ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (5).

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi cụ thể trường hợp đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự theo quy định Bộ 
luật Tố tụng dân sự.

(12) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tung dân sư 
để ra quyết định.

(14) Ghi tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của Quyết định bị kháng cáo, kháng nghị.

(15) Quyết định xử lý tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm.

(16) Nếu đương sự có người đại diện họp pháp thi ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của đương sự.

Birânji ậẫnsử dung mẫu sit 26 VDS:
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Mầu sẳ 27-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN............(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số:........./ ........ /QĐPT-.......(2)
............ ngày....... tháng........năm.........

QUYẾT ĐINH
PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN s ự

V/v(3)....... ................................................ .................

TÒA ÁN NHÂN DẤN.................................

Thành p h ầ n  g iả i qu yết v iệc  dàn  s ự  g ồ m  có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ông (B à)......................................................

Các Thẩm phán: ông (Bà).................................................................................

Ông (Bà).............................................................................. ...

T hư  k ỷ  p h iê n  họp: ông (Bà)(4)..........................................................................

Đ a i d iên  V iện k iểm  sá t n h ăn  d â n ................................ th am  g ia  p h iê n  h ọ p :
Ông (Bà)....................................................................Kiểm sát viên.

Ngày..... tháng.... năm.........., tại trụ sở Tòa án nhân dân.........................mở
phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số..../.... /TLPT-....
ngày .... tháng.... năm .........về việc(5̂ ........................................................................

Do Quyết định(6)............................... của Tòa án nhân d â n ...........................
bị kháng cáo/kháng nghị.

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
SO..../..../QĐPT-.......ngày...... tháng.......năm............ , gồm những người tham gia
tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự :(7)......................................................

Người đại diện họp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân s ự : ^ ......

N g ư ờ i hảo vệ  quyền và lợ i ích hợp  p h á p  của n g ư ờ i y ê u  cầu  g iả i q u yế t việc  
dân  s ự : ^ ..................................................................................................................................

- N g ư ờ i có  q u yền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên  q u a n .......................................................

N g ư ờ i đại d iện  hợp p h á p  của n g ư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên  q u a n ;(11)
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N gười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan :^n \ . ........ ........  ’.......... ....................... ........................... ..................................................

- Người kháng cảop^

- Viện kiểm sá t khảng nghị:(14)

NỘI DUNG VIỆC DÂN s ự : (15)

NHẬN ĐINH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có ừong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm ừa tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 
phiên họp, Hội đồng phúc thầm nhận định:(16)..........................................................

[!]•■••.................... .....................................................................................................................

[2]

[3]

QƯYÉT ĐỊNH:

- Căn c ứ (17).....................................................
(18)

(19)

- Quyết đinh này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

N ơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG GIẢI QUYẾT VEÊC DÂN s ự
- Ghi thèo quy định tại khoản 2 và khoản 3 THAM p h á n  - CHỦ TỌA PHEEN HỌP
Điều 370 Bộ luật Tố tụng dân sự; (Ký ịgn> ghì ỴQ họ ịên} đóng dấu)
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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Hướns dẫn sử duns mẫu so 27-VDS:

(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tĩnh 
Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thi ghi rõ Tòa án nhân dân câp cao nào (ví dụ: 
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phô Hô Chí Minh).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ
“Số: 10/2018/QĐPT-LĐ”).

(3) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án giải quyết (ví dụ: “Tuyên bố một người mất tích”, 
“Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”,...)

(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(5) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án 
thụ lý giải quyết.

(6) Ghi tên, số, ký hiệu ngày tháng năm của Quyết định bị kháng cáo, kháng nghị.

(7) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc 
(nếu có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, 
năm sinh của người đó; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tô chức và địa chi trụ sở 
của cơ quan, tổ chức đó.

(8) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu và ghi họ tên, địa chi nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay người 
đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thi ghi chú 
trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo uỷ 
quyền thì ghi chú ừong ngoặc đơn “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng.... năm.... ”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, trú tại... là người đại diện theo pháp luật của người yêu 
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(9) Chi ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).

(13) Ghi họ tên và tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo.

(14) Ghi số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị, người có thẩm quyền kháng
nghị (ví dụ: Quyêt định kháng nghị sô ..../.... / .....ngày ... tháng ... năm .... của Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà N ộ i...).

(15) Ghi tóm tắt nội dung việc dân sự, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung lý 
do kháng cáo, kháng nghị. 16 17

(16) Ghi nhận định của Hội đồng phúc thẩm về việc kháng cáo, kháng nghị và những 
căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị. Trong phần này, các đoan 
văn được đánh số thứ tự trong dấu [].

(17) Ghi rõ các căn cứ pháp luật để ra quyết định.
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(18) Ghi các quyết của Hội đồng phúc thẩm giải quyết việc dân sự.

(19) Ghi rồ những người phải nộp lệ phí phúc thẳm giải quyết việc dân sự và mức lệ 
phí mỗi người phải nộp; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí 
phúc thẩm thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí phúc thâm.
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Mầu số 28-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đông Thâm phản Tòa án nhân dân tồi cao)

TÒA ÁN NHÂN dân .....(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA v iệ t  nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số:..... /..../QĐ-TA(2) --------------------------------------
.......n g à y ........ t h ả n g ....... n ă m .......

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM  KIẾM  NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI c ư  TRÚ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........................................

Căn cứ Điều 383, Điều 384, Điều 385 và Điều 386 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(3)..........................Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số....... / ....... /TLST-DS(4)
ngày .... tháng .... năm......... về việc thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại
nơi cư trú theo đơn yêu cầu của^5)........................................... ; địa chỉ:...................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông/bà(6)........................................................................

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích :......................................................................

Ông/bà(7)....................................................................vắng mặt tại nơi cư trú từ
ngày.......tháng.......năm.............................................................................................. .

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông/bà(8).............................liên hệ
với Tòa án nhân dân.................... theo địa chỉ................................. hoặc ai biết
được tin tức về ông/bà(9)..............................thì thông báo cho Tòa án nhân
dân....................  (theo địa chỉ như ứên), ủ y  ban nhân dân(10)...................... ,
người yêu cầu.

3. v ề  việc quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú (11)....................

4. Quyết định này đương nhiên hết hiệu lực khi ông/bà(12)..............trở về.

N oi nhận:
- Đương sự,(13).......... ;
- Ghi theo khoản 1 Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TH Ẩ M  PH Á N
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo tìm kiếm; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phô thuộc tình, thành phô trực thuộc trung ưomg thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thảnh phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi các điều luật tương ứng của Bộ luật Dân sự.

(4) Ỏ thứ nhất ghi số, ô thứ 2 ghi năm thụ lý việc dân sự.

(5) Nếu người làm đơn yêu cầu thông báo tim kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là cá 
nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, 
tổ chức thi ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn 
yêu cầu).

(6) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tuổi của người cần thông báo tìm kiếm vắng 
mặt tại nơi cư trú.

(7) , (8), (9) và (12) Ghi họ tên của người vắng mặt tại nơi cư trú.

(10) Ghi tên và địa chỉ trụ sở của ủ y  ban nhân dân nơi người bị thông báo tìm kiếm cư trú 
trước khi biệt tích.

(11) Trường hợp có yêu cầu áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi 
cư trú và được chấp nhận thì ghi quyết định của Tòa án về việc giao quản lý tài sản, nghĩa vụ và 
quyền của người quản lý tài sản theo quy định tại Điều 65, Điều 66 và Điều 67 Bộ luật Dân sự. 
Trường họp không có yêu cầu áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 
thì ghi “không có yêu cầu”.

(13) Nếu người yẽu cầu có người đại diện họp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp 
pháp của họ.

Hưởns dẫn sử duns mẫu số 28-VDS:
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Mau số 29-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phản Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:..../...../Q Đ -TA (2) ------ --------------------------------------
....., n g à y ...... th á n g ....... n ă m .......

QƯYÉT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YEU c ầ u  t u y ê n  b ố  m ấ t  t í c h  

TÒA ÁN NHÂN DÂN...........................................

Căn cứ Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(3).....................................Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số....... / ....... /TLST-DS(4)
ngày .... tháng .... năm......... về việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo
đơn yêu cầu của(5).....................................; địa chỉ:...................................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông/bà(6)................................................................ .......

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích:......................................................................

Ông/bà(7).................vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày.....tháng.... năm.............

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông/bà(8)....................... liên hệ với
Tòa án nhân dân.................. ................. theo địa chỉ.............................................để
giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về
ông/bà(9).............................................. thì thông báo cho Tòa án nhân dân
............................................................. theo địa chỉ như trên, ủ y  ban nhân dân(10)
..................................... , người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tim kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 
04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày kêt thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông/bà(11)
.................... thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố môt người
mất tích.

Nơi nhận:
- Đương sự,(12).... ;
- Ghi theo khoản 1 Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

T H Ả M  PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quện, 
thị xã, thành phô thuộc tình, thành phô trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện Thường TÚI, thành phô Hà Nội); nêu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ-TA).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi các điều luật tương ứng của Bộ luật Dân sự.

(4) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ 2 ghi năm thụ lý việc dân sự.

(5) Nếu người làm đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích là cá nhân thi ghi họ tên 
và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên 
cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

(6) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tuổi của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

(7) , (8), (9) và (11) Ghi họ tên của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

(10) Ghi tên và địa chỉ trụ sở của ủ y  ban nhân dân nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích 
cư trú trước khi biệt tích.

(12) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của họ.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 29-VDS:
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Mau số 30-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số :..../...../QĐ-TA(2) ---------------------------------------------
....., n g à y ......th á n g ........n ă m .......

QUYẾT ĐINH
THÔNG BÁO TÌM KIỂM NGƯỜI BỊ YÊU CÀU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT 

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................................

Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(3)..................................... Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số....... / ....... /TLST-DS(4)
ngày .... tháng .... năm......... về việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết
theo đơn yêu cầu của(:>)................................... ; địa ch ỉ..............................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông/bà(6).......................................................................

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích:......................................................................

Ông/bà(7)................vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày.... tháng.... năm..............

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ôngfàà(8)....................... liên hệ với
Tòa án nhân dân.................................... theo địa chỉ............................................. để
giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về
ông/bà(9).............................................. thì thông báo cho Tòa án nhân dân
..............................................................theo địa chỉ như trên, ủ y  ban nhân dân(10)
..................................... , người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 
tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông/bà(11)
.................... thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố môt người là
đã chết.

N oi nhận:
- Đương sự,(12).... ;
- Ghi theo khoản 1 Điều 385 Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

TH Ả M  PH Á N
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định thông báo tim kiếm; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); neu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tình Hà Nam).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: số: 02/2018/QĐ--TA).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi các điều luật tương ứng của Bộ luật Dân sự.

(4) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ 2 ghi năm thụ lý việc dân sự.

(5) Nếu người làm đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết là cá nhân thì ghi họ tên 
và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thỉ ghi tên 
cơ quan, tổ chức và địa chi trụ sở của cơ quan, tổ chức đó (ghi theo đơn yêu cầu).

(6) Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc tuồi của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

(7) , (8), (9) và (11) Ghi họ tên của người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết.

(10) Ghi tên và địa chỉ trụ sở của ủ y  ban nhân dân nơi người bị yêu cầu tuyên bố là đã 
chết cư trú trước khi biệt tích.

(12) Nếu đương sự có người đại diện hợp pháp thì ghi họ tên người đại diện hợp pháp 
của họ.

Hướng dẫn sử áun¿ mẫu sẳ 3Q-VDS:
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN.......(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số: / ........ /QĐST-HNGĐ(2) - — :--------:------------ ------------
ngày...... thảng........ năm ........

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HỒN 

VÀ S ự  THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG s ự

TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................

Mau sỗ 3Ỉ-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 thảng 8 năm 2018 của Hội đồng Thầm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Căn cứ(3).........................Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ(4).........................Luật Hôn nhân và Gia đinh;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/ƯBTVQH14 ngày 30-12-2016 của ủ y  ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số......... / ......../TLST-HNGĐ(5)
ngày...... tháng........năm về việc yêu cầu công nhận thuận tinh ly hôn, gồm
những người tham gia tố tụng sau đây:

- N g ư ờ i y ê u  cầu  g iả i q u yế t v iệc  dân  s ự ...........................................................

- N g ư ờ i có quyền  lợi, ngh ĩa  vụ  liên q u a n :(7)

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:(8)

[1]

[2]

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập Biên bản hòa giải đoàn tụ không 
thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYÉT ĐỊNH:

L Công nhận thuận tinh ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự cụ thể 
như sau:

- về quan hệ hôn nhân:.................................................................................
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- về con chung:.......

- về tài sản chung: ...

- về các vấn đề khác:

2. về lệ phí Tòa án :.............................................................................................

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận: THẢM PHÁN
- Đương sự; (Xý tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;
- Cơ quan đã thực hiện việc đãng ký kết hôn;
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.
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(1 ) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xẫ, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Quyết định.

(3) và (4) Ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn 
nhân và. Gia đình.

(5) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm thụ lý việc hôn nhân và gia đình.

(6) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người yêu cầu;

(7) Nếu là cá nhân thì ghi rồ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người 
đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi trụ sở của cơ quan, tồ chức đó.

(8) Ghi nhận định của Tòa án về những nội dung mà các đương sự thỏa thuận được 
theo Biên bản hòa giải đoàn tụ không thành. Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ 
tựừong dấu [].

Hirởnp dẩn sử duns mẫu số 3Ỉ -VĐS:
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TÒA ÁN NHÂN DÂN............(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

số:...... / ......../QĐST-DS®
ngày......  thảng.......năm ........

QƯYÉT ĐỊNH
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIAI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.................................

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: ồng (Bà)...... ............................................

Thư kỷ phiên họp: ông (Bà)(3)..........................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân............................ tham gia phiên họp:
Ông (Bà).. .................................... - Kiểm sát viên.

Ngày...... tháng........ năm....... tại(4) ..................................mở phiên họp xét
công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý số ..... / ........ /TLST-DS(:>)
ngày.............. tháng..........năm................... theo Quyết định mở phiên họp
số...... /....... /QĐST-DS ngày......tháng........năm ...............

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự;(6).........................................................

Mau số 32-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sỗ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đằng Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao)

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:{1̂.........

Ngưửi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân s ự ........................................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(9)......................... ............................

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan’} n>}.................................................................................................................

NỘI DƯNG VIỆC DẦN s ự :(12)

1



NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có ừong hồ sơ yêu cầu công 
nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thẩm ưa tại phiên họp; ý kiến 
của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân 
.................... nhận định.(13)

[1] ................. ................................................................................................

[2]

Căn cứ(14)

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều  1. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án ứiụ lý 
số...... / ......./TLST-DS(15) ngày.......tháng........năm .............. , cụ thể như sau:

(16)

Đ iều  2. Lệ p h í..................................................................................................

Đ iều  3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Đ iều  4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự; người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa 
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án 
dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 
hành án dân sự.

Nơi nhận: T H Ả M  PH Á N  - C H Ủ  T Ọ A  P H IÊ N  H Ọ P
- Ghi theo Cịuy định tại khoản 7 Điều 419 (K ý  ghi ỴQ họ đóng dấu)

Bộ luật Tố tụng dân sự;
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.
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(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu ] à Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.

(4) Ghi địa điểm diễn ra phiên họp (ví dụ: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh 
Nam Định).

(5) và (15) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(6) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chi nơi cư trú, nơi làm việc 
(nếu có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, 
năm sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ cùa cơ quan, tổ chức đó.

(7) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng......năm......

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, địa c h i ..... là người đại diện theo pháp luật của người
yêu cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa c h ỉ .......là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu
(Văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu càu thi ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tóm tắt nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(13) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận đơn yêu cầu. Trong phần 
này, các đoạn văn được đánh số thứ tự trong dấu [Ị.

(14) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật hên 
quan (nếu có) để ra quyết định.

(16) Ghi nội dung thỏa thuận của các đương sự tại Biên bản hòa giải thành ngoài Tòa án.

Hướng dẫn sử duns mẫu số 32-VDS
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TÒA ÁN NHÂN DÂN............. ,(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

Số:...... ./....... /QĐST-DS(2)
...., ngày....  tháng.... năm .....

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒẨ GIẢI THÀNH NGOÀI TÒA ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN................................

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phản - Chủ tọa phiên họp: ồng (Bà)...................................................

Thư ỉ  tỷ phiên họp: Ông (Bà)(3)................................................................. ........

Đọi diên Viên kiểm sát nhân dân............................ tham gia phiên họp:
Ông ( B à ) ........................ ..- Kiểm sát viên.

Ngày...... tháng........  năm....... tại(4) ......... ........................ mở phiên họp xét
công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý số...../.... /TLST-DS(:))
ngày....... tháng...... năm........theo Quyết định mở phiên họp số..../..../QĐST-DS
ngày..... tháng........năm................

- Người yêu câu giải quyêt việc dan sự: ......................................................

Mẩu số 33-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 04/2018/NQ-HĐTP
ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao)

Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:{7)

Người hảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc 
dân sự:(8).......................................................................................................................

- Người cỏ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(9)...................................................

Người đại diện họp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lơi, nghĩa vu 
liên quan:(11)..................................................................................................................

NỘI DUNG VIỆC DÂN sự:(12)
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NHẢN ĐINH CỦA TÒA ÁN:• •

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ yêu cầu công nhận 
kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các
đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân d â n ....................
nhận định

[1] .................................................................................................................................................

[2]

Căn cứ'(14)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án thụ lý 
số...... /....... /TLST-DS(15) ngày.......tháng........năm .............................................

Điều 2. Lệ p h í ..................................................................................................

Điều 3. Quyết đinh này có hiệu lực thi hành ngay, không bị kháng cáo, 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

N ơ i nhận: THẤM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
- Ghi theo guy định tại khoản 7 Điều 419 Ợ£ỷ g h i  ỴQ họ  đ ó n g  dấu )

Bộ luật Tô tụng dân sự;
- Lưu: VT, hồ sơ việc dân sự.
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Hướng dẫn sử duns mẫu số 33-VDS
(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân 

dân huyện nào thuộc tình, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A, 
tỉnh B); nếu là Tòa án nhản dân cấp tinh thi ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: 
Tòa án nhân dân tinh Hưng Yên).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định.

(3) Ghi họ tên, chức danh cùa Thư ký phiên họp.

(4) Ghi địa điểm diễn ra phiên họp (ví dụ: trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh 
Nam Định).

(5) và (15) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự.

(6) Neu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu 
có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm 
sinh; nếu là cơ quan, tồ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chi của cơ quan, tồ chức đó.

(7) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chi nơi
cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là 
người đại hiện theo uỷ quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo 
uỷ quyền thì cần ghi chú ừong ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày.... tháng......năm......”.

Ví dụ 1 : Ông Nguyễn Văn A, địa c h i ..... là người đại diện theo pháp luật của người yêu
cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, địa c h ỉ .......là người đại diện theo uỷ quyền của người yêu cầu
(Văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) Chi ghi khi có người bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ 
tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư 
của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ 
thể bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp cho người yêu cầu nào.

(9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (6).

(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).

(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).

(12) Ghi tóm tắt nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết.

(13) Ghi nhận định của Tòa án và những căn cứ pháp luật để không chấp nhận đơn yêu cầu. 
Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ tự ừong dấu [].

(14) Ghi rõ điểm, khoản, điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng dân sự và pháp luật Hên 
quan (nếu có) để ra quyết định.
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