
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1854/STP-VP 

 
Lạng Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2018 

V/v báo cáo, thống kê công tác tư 
pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, 

giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 

 

 

    

 Kính gửi:  

 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng; 
đấu giá tài sản; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

  

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp, 
Công văn số 1746/BTP-VP ngày 16/5/2018 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 2019, Công văn số 1952/VP-NC ngày 20/5/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh 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 2019, Sở Tư pháp đề nghị các đơn vị 
báo cáo, thống kê về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải 
pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 

1.1. Nội dung báo cáo: 

Đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 
2019 trên tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp: Công tác xây dựng, thẩm định, 
ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý VBQPPL; công tác hộ tịch, 
chứng thực, nuôi con nuôi; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 
sở, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước; quản 
lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật... theo Kế hoạch số 176/KH-
UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 76/KH-STP ngày 
28/12/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai công tác tư pháp năm 2019 và kế 
hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Trong đó quan tâm chú trọng đánh giá về các nội dung sau: 

- Kết quả thực  hiện Quyết định số 231/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 
30/1/2019 phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, và tổ chức thực hiện 
của Sở Tư pháp năm 2019; Kế hoạch  số 28/KH-STP ngày 15/2/2019 của Sở Tư 
pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019. 

- Kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-
2018; việc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sau kỳ hệ thống hóa. 
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- Việc thực hiện Đề án hộ tịch điện tử và Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư.  

- Việc triển khai các Bộ luật, Luật mới ban hành.  

- Việc chỉ đạo xây dựng Tổ hòa giải điển hình tiên tiến. Chỉ đạo, hướng 
dẫn cấp xã thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là đối với những xã 
trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 và xã, thị trấn biên giới. 

- Việc kiểm tra các lĩnh vực nghiệp vụ công tác tư pháp ở cấp xã. 

Báo cáo cần có số liệu cụ thể, so sánh với kết quả công tác tư pháp 6 
tháng đầu năm 2018. 

- Những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp mới trong triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn. 

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công 
tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

1.2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo:  

Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2019 đến 31/5/2019. 

1.3. Thẩm quyền ban hành báo cáo ở cấp huyện:  

Do UBND các huyện, thành phố ban hành. 

2. Thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 

Các đơn vị thực hiện thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 
theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của 
Bộ Tư pháp, cụ thể như sau: 

- Các tổ chức hành nghề luật sư: Lập 01 biểu thống kê. 

- Các tổ chức hành nghề công chứng: Lập 01 biểu thống kê. 

- UBND các huyện, thành phố: Lập 06 biểu theo các biểu mẫu thống kê. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Lập các biểu thống kê công tác tư 
pháp thuộc trách nhiệm của Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

* Lưu ý: 

- Gửi kèm theo Công văn này là danh sách các biểu mẫu thống kê. Các 
đơn vị có thể tải các biểu thống kê từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp 
(http://moj.gov.vn). 

- Số liệu thống kê tính từ 01/01/2019 đến 31/5/2019, các đơn vị gửi báo cáo 
về Sở Tư pháp chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính. 

- Báo cáo thống kê tư pháp phải đảm bảo có số liệu chính xác, đầy đủ các 
mục, số liệu tại cột tổng phải trùng khớp với tổng số liệu các tiểu mục theo đúng 
phương pháp tính đã được Bộ Tư pháp giải thích, hướng dẫn chi tiết đối với 
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từng biểu kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Trường hợp có sai sót về số 
liệu phải đính chính lại bằng văn bản hoặc qua điện thoại, email kịp thời.  

Việc thực hiện báo cáo thống kê công tác tư pháp chính xác về số liệu là 
một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và 
bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm, do đó, đề nghị 
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện quan tâm chỉ đạo 
thực hiện. 

3. Thời hạn gửi báo cáo, thống kê 

 Các đơn vị gửi báo cáo, thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 
về Sở Tư pháp trước ngày 10/6/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ 
Tư pháp theo quy định. 

Báo cáo, thống kê của các đơn vị đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ 
hòm thư của Văn phòng Sở Tư pháp: vanphongstpls@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị liên hệ theo 
số điện thoại: 02053.870.354.  

Yêu cầu các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện đúng thời gian./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Hoàng Thúy Duyên 
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