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Lạng Sơn, ngày 23  tháng 3 năm 2022 

                

              Kính gửi:  

-  Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

               - UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 791/BTP-KTHC ngày 17/3/2021 của Bộ Tư pháp 

về việc khảo sát tình hình thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP và triển khai 

áp dụng Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp. 

Để nắm bắt tình hình triển khai áp dụng Phần mềm Thống kê ở các cơ 

quan tư pháp địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải 

pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Phần mềm, đồng thời rà  

soát, phục vụ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2019/TT-BTP, Sở Tư 

pháp đề nghị các Phòng tư pháp huyện, thành phố, UBND cấp xã thực hiện 

tham gia khảo sát như sau: 

- Nội dung khảo sát: tình hình triển khai thực hiện công tác thống kê theo 

Thông  tư  số  03/2019/TT-BTP và tình  hình  triển  khai  thực  hiện  Phần  mềm 

Thống kê ngành Tư pháp. 

- Hình thức khảo sát: thông qua phiếu hỏi trả lời trực tuyến được đăng tải 

trên Trang  thông  tin  Công  tác  Thống  kê  ngành  Tư  pháp tại địa  chỉ 

https://moj.gov.vn/cttk/tintuc/Pages/tin-tuc-khac.aspx). 

Mỗi Phòng Tư pháp, UBND cấp xã trả lời 01 Phiếu, trong đó: 

  + Phòng Tư pháp trả lời Phiếu KS-04.PTP; 

+ UBND cấp xã trả lời Phiếu KS-05.UBND cấp xã. 

Thời gian thực hiện khảo sát: hoàn thành trước ngày 05/4/2022. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm theo: Công văn số 791/BTP-KTHC ngày 17/3/2021 của Bộ Tư pháp) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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