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

Số: 298 /STP-VP Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2019 
V/v thống kê công tác tư pháp  

năm 2018 (thống kê năm chính thức) 
 

 

           

   Kính gửi:  

- Các Sở có chức năng giám định tư pháp theo vụ việc;  

- Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

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

- Các tổ chức giám định tư pháp; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 
 

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; Công văn 
số 21/BTP-KHTC ngày 03/01/2019 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo thống kê kỳ 
báo cáo năm chính thức 2018, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 
thống kê công tác tư pháp năm 2018 (thống kê năm chính thức) theo các biểu 
mẫu quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp, 
cụ thể như sau: 

1. Thống kê công tác tư pháp năm 2018 

- Các Sở có chức năng giám định tư pháp theo vụ việc (Sở: Y tế; Tài 
chính; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; Giao thông vận 
tải; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; 
Tài nguyên và Môi trường, Công thương): Lập 01 biểu thống kê (Biểu số: 
27b/BTP/BTTP/GĐTP). 

- Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường: Lập 01 biểu 
thống kê (Biểu số: 27b/BTP/BTTP/GĐTP). 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: lập 12 biểu thống kê (có danh 
mục kèm theo). 

- Các tổ chức giám định tư pháp: Lập 01 biểu thống kê (biểu số 
27a/BTP/BTTP/GĐTP). 

- Các tổ chức đấu giá tài sản:  Lập 01 biểu thống kê (biểu số 
28aM/BTP/BTTP/ĐGTS). 

- Các tổ chức hành nghề luật sư: Lập 01 biểu thống kê (biểu số 
30/BTP/BTTP/LSTN). 

- Các tổ chức hành nghề công chứng: Lập 01 biểu thống kê (biểu số 
31/BP/BTTP-CC). 
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- 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. 

- Thời điểm lấy số liệu thống kê: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 
31/12/2018. 

Lưu ý:  

- Riêng các biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực trợ giúp pháp lý và 
đấu giá tài sản: Bộ Tư pháp đã có hướng dẫn tạm thời thực hiện báo cáo thống 
kê về các lĩnh vực này theo nội dung các biểu mẫu số 24M/BTP/TGPL, 
25M/BTP/TGPL, 26M/BTP/TGPL và 28aM/BTP/BTTP/ĐGTS, 
28bM/BTP/BTTP/ĐGTS được đính kèm theo Công văn này. Các biểu mẫu số 
24M, 25M, 26M và 28aM, 28bM thay cho biểu mẫu số 24, 25, 26 và 28a, 28b, 
28c ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP. 

- 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). 

- Các biểu thống kê công tác tư pháp phải có đủ chữ ký của các thành 
phần theo đúng biểu mẫu của Thông tư số 04/2016/TT-BTP. 

2. Thời hạn gửi báo cáo thống kê về Sở Tư pháp: Các cơ quan, đơn vị 
gửi các biểu thống kê về Sở Tư pháp trước ngày 15/02/2019; đồng thời gửi 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 với 
đ/c Nông Thị Thu Hiền, số điện thoại: 0916 150 083 hoặc 0205.3870.354. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang Thông tin điện tử STP; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Vũ Quang Hưng 
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