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

 
Số: 801 /STP-VP 

 
Lạng Sơn, ngày 20  tháng 3 năm 2018 

 

V/v thực hiện chế độ báo cáo, 
thống kê công tác tư pháp 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 783-CV/TU ngày 26/9/2013 của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, 
chống tham nhũng; Công văn số 863/VP-TH ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về 
việc chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng; Công văn số 
201/SKHĐT-THQH ngày 27/02/2017 của Sở Kế hoạch đầu tư đôn đốc thực 
hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng - an ninh; Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư 
pháp; để bảo đảm việc tổng hợp số liệu báo cáo công tác tư pháp trên địa bàn 
tỉnh được kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, Sở Tư pháp yêu cầu các 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện 
nghiêm túc chế độ báo cáo công tác tư pháp, cụ thể như sau: 

1. Các loại báo cáo và thời gian gửi báo cáo  

1.1. Báo cáo công tác tư pháp, báo cáo công tác nội chính hàng tháng, 
quý I, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm:  

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện gửi Báo cáo 
về Sở Tư pháp vào ngày mùng 10 của kỳ báo cáo (nếu trùng vào ngày nghỉ, 
ngày lễ thì chuyển lên ngày làm việc trước đó).   

Lưu ý: 

- Báo cáo công tác tư pháp quý I, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm đồng 
thời là báo cáo công tác nội chính, các phòng, đơn vị chỉ phải thực hiện 01 báo 
cáo.  

- Trường hợp báo cáo tháng trùng với kỳ báo cáo quý I, 06 tháng, 09 
tháng thì các đơn vị không phải thực hiện báo cáo tháng. 

- Báo cáo hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm phải có đầy đủ nội 
dung thuộc các lĩnh vực công tác tư pháp tại phòng, đơn vị, địa phương; có số 
liệu trong kỳ báo cáo và số liệu lũy kế từ đầu năm; số liệu rõ ràng, chính xác; 
nội dung báo cáo có đánh giá ưu điểm, hạn chế; có so sánh, đối chiếu với kết 
quả thực hiện của kỳ báo cáo trước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của kỳ 
báo cáo sau. 
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- Thẩm quyền ban hành và ký báo cáo: 

+ Báo cáo  hàng tháng, quý I, 09 tháng: Báo cáo của Phòng Tư pháp. 

+ Báo cáo 06 tháng, 01 năm: Phòng Tư pháp cấp huyện dự thảo báo cáo, 
trình UBND cùng cấp ký ban hành. 

1.2. Báo cáo thống kê tư pháp: 

Thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành tư pháp, các 
phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện lập các biểu 
thống kê công tác tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi về Văn 
phòng Sở, cụ thể: 

- Báo cáo thống kê tư pháp 06 tháng: Trước ngày 10/6 hàng năm. 

- Báo cáo thống kê tư pháp năm (lần 1): trước ngày 10/11 hàng năm. 

- Báo cáo thống kê tư pháp năm (chính thức): Trước ngày 15/02 năm kế tiếp. 

(nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển lên ngày làm việc trước đó) 

Lưu ý: Báo cáo thống kê tư pháp phải đảm bảo có số liệu chính xác, đầy 
đủ các mục, số liệu giữa các kỳ báo cáo 06 tháng, báo cáo năm (lần 1) và báo 
cáo năm (chính thức) phải kiểm tra kỹ, số liệu kỳ sau phải bằng hoặc cao hơn kỳ 
trước, trường hợp có sai sót số liệu phải đính chính lại.  

2. Trên cơ sở báo cáo công tác tư pháp của các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện, Văn phòng Sở tổng hợp xây dựng dự thảo Báo 
cáo của Sở để phục vụ cho cuộc họp giao ban hằng tháng của Sở vào ngày 12  
hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc 
tiếp theo. 

Ngoài việc gửi bản giấy báo cáo, Phòng Tư pháp cấp huyện gửi bản điện 
tử cho Sở Tư pháp theo địa chỉ: vanphongstpls@gmail.com hoặc 
vanphongsotuphap@langson.gov.vn  

Giao Văn phòng Sở theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công 
tác tư pháp của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện; định 
kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm, Sở Tư pháp ban hành văn bản thông báo việc thực 
hiện chế độ báo cáo của các đơn vị. 

Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp 
huyện nghiêm túc thực hiện. Việc thực hiện chế độ báo cáo là một trong những 
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./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
  

 
 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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