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Kính gửi: 
 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức hành nghề công chứng; 

- Các tổ chức hành nghề luật sư. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 1889/BTP-VP ngày 26/5/2020 của Bộ Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 

công tác 6 tháng cuối năm 2020. Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Tư 

pháp đúng quy định, đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo thống kê công tác tư 

pháp 6 tháng năm 2020 như sau: 

1. Nội dung báo cáo thống kê 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu 

mẫu được quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Cụ thể: 

1.1. Đối với các sở, ban, ngành: Thực hiện 01 biểu mẫu 

09c/BTP/PBGDPL về tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại cơ quan, tổ chức cấp tỉnh. 

1.2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Phòng Tư pháp tham mưu 

UBND huyện, thị xã, thành phố) thực hiện 06 biểu mẫu: 

- 01b/BTP/VĐC/XDPL về số văn bản QPPL được ban hành trên địa bàn 

tỉnh; Số dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định. 

- 04a/BTP/KTrVB/KTTTQ về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm 

quyền trên địa bàn tỉnh. 

- 09b/BTP/PBGDPL về tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- 11c/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL về kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

- 17b/BTP/HTQTCT/CT về kết quả chứng thực của Phòng Tư pháp và 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- 22b/BTP/CN/TN về kết quả đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại 

UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 



1.3. Các tổ chức hành nghề luật sư: Thực hiện 01 biểu mẫu 

08a/BTP/BTTP/LSTN về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề 

luật sư trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Các tổ chức hành nghề công chứng: Thực hiện 01 biểu mẫu 

12a/BTP/BTTP/CC về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn 

tỉnh. 

1.5. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:  

a) Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL: Thực hiện báo cáo các 

biểu mẫu: 01c/BTP/VĐC/XDPL, 04b/BTP/KTrVB/KTTTQ. 

b) Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Thực hiện báo cáo các biểu mẫu: 

09d/BTP/PBGDPL, 11d/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL.  

c) Phòng Hành chính tư pháp: Thực hiện báo cáo các biểu mẫu: 

17c/BTP/HTQTCT/CT, 19/BTP/LLTP, 20a/BTP/LLTP, 21/BTP/LLTP, 

22c/BTP/CN/TN. 

d) Phòng Bổ trợ tư pháp: Thực hiện báo cáo các biểu mẫu: 

08b/BTP/BTTP/LSTN, 12b/BTP/BTTP/CC. 

e) Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: Thực hiện báo cáo các biểu mẫu 

24/BTP/TGPL, 25/BTP/TGPL. 

2. Thời điểm lấy số liệu, hình thức và thời hạn gửi báo cáo 

2.1. Thời điểm lấy số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

31/5/2020. 

 2.2. Hình thức báo cáo:   

- Các đơn vị thực hiện báo cáo bằng hình thức văn bản, bao gồm công 

văn gửi báo cáo thống kê (mẫu công văn gửi báo cáo thống kê tại phụ lục III 

ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BTP) và biểu mẫu thống kê gửi về Sở 

Tư pháp, đồng thời gửi văn bản điện tử qua địa chỉ email: 

yennth.stp@gialai.gov.vn hoặc tonghopvpstp@gmail.com. 

- Đối với các biểu mẫu thống kê, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; các phòng, trung tâm thuộc Sở triển khai báo cáo song song trên phần mềm 

thống kê ngành tư pháp tại địa chỉ: https://thongke.moj.gov.vn/, cụ thể: 

+ Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện theo hướng dẫn 

của Sở Tư pháp tại Văn bản số 110/STP-VP ngày 17/01/2020 về việc thông báo 

triển khai phần mềm thống kê ngành tư pháp. 

+ Đối với các phòng, trung tâm thuộc Sở: Văn phòng Sở cung cấp tài 

khoản và mật khẩu đăng nhập. 

 Ngoài ra, các phòng, trung tâm thuộc Sở, báo cáo đầy đủ các nội dung 

thuộc lĩnh vực quản lý theo đề cương báo cáo sơ kết kèm theo Công văn số 

1889/BTP-VP ngày 26/5/2020 của Bộ Tư pháp. 
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2.3. Thời hạn gửi báo cáo: Các đơn vị báo cáo gửi về Sở Tư pháp chậm 

nhất trước ngày 10/6/2020. Riêng đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở: Gửi 

về Văn phòng Sở trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ số 

điện thoại 0983 057 967 (Đ/c Yến – Văn phòng Sở Tư pháp) để được hướng 

dẫn, hỗ trợ. 

(Gửi kèm theo 03 văn bản sau: 

- Văn bản số 1889/BTP-VP ngày 26/5/2020 của Bộ Tư pháp; 

- Văn bản số 110/STP-VP ngày 17/01/2020 của Sở Tư pháp; 

- Văn bản số 121/BTP-KHTC ngày 10/01/2020 của Bộ Tư pháp). 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, báo cáo đúng thời hạn quy định./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- GĐ STP (b/c); 

- PGĐ Như Ý; 

- Các phòng, TT thuộc sở; 

- PTP cấp huyện (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thành 
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