
  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 7571 /STP-VP 
 

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 10  năm 2022 
 

V/v tổng kết công tác tư pháp  
năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 

công tác tư pháp năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

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

giám định tư pháp; 

- Các Văn phòng luật sư; 

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

trường; 

- Các quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với 

tư cách cá nhân; 

- 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 4120/BTP-VP ngày 25/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc báo 

cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 

2023, Công văn số 4968/VP-THNC ngày 28/10/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công 

tác năm 2023, 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, các phòng, đơn vị báo cáo tổng 

kết công tác tư pháp, thống kê công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2023 cụ thể như sau:  

1. Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2022 

1.1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; UBND các huyện, thành phố xây 

dựng Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2022, đảm bảo các nội dung chủ 

yếu sau:  

- Đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong năm 2022 trên 

từng lĩnh vực công tác tư pháp theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 

11/01/2022 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 17/KH-STP ngày  20/01/2022 về việc 

triển khai công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp, Kế hoạch của UBND 

cấp huyện, cấp xã về triển khai công tác tư pháp năm 2022, cụ thể: công tác 

xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý 

VBQPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, 

phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; 

công tác thanh tra, kiểm tra; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật, cụ thể: 



2 
 

 

+ Đánh giá về việc thực hiện 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 

pháp năm 2022 theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 

07/03/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư 

pháp năm 2022. 

+ Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra VBQPPL; việc triển khai Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ... 

+ Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống 

kê hộ tịch; Việc triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Đề án liên thông 

thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, triển khai dịch vụ 

công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia... 

+ Đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp 

pháp lý... 

+ Việc triển khai các Bộ luật, Luật mới ban hành; việc thực hiện các 

chương trình, đề án PBGDPL; công tác tham mưu hoạt động PBGDPL cho Hội 

đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp;  

+ Việc triển khai, tổng kết thực thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho 

đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; chỉ đạo xây dựng Tổ hòa 

giải điển hình tiên tiến. Việc triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; 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 

2022 và xã, thị trấn biên giới,… 

+ Việc kiểm tra các lĩnh vực nghiệp vụ công tác tư pháp ở cấp xã… 

- Những kết quả công việc đã hoàn thành, đạt tỷ lệ phần trăm so với mục 

tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2022 và so sánh với kết quả công tác năm 2021 (kèm 

theo số liệu, dẫn chứng cụ thể). 

- Đánh giá khái quát kết quả công tác tư pháp trong năm 2022; những 

cách làm mới, hiệu quả trong năm 2022 so với năm 2021. Đánh giá hạn chế, 

bất cập, vướng mắc trong công tác; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, 

vướng mắc. Bài học kinh nghiệm. Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm, giải pháp đột phá thực hiện công tác trong năm 2023. 

- Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp và Bộ Tư 

pháp (nếu có). 

(Có đề cương Báo cáo gửi kèm Công văn này) 

1.2. Thời điểm lấy số liệu báo cáo 

Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022, có dự ước hoàn thành 

nhiệm vụ từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 
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1.3. Thẩm quyền ban hành báo cáo ở cấp huyện: Do UBND các 

huyện, thành phố ban hành. 

1.4. Phụ lục báo cáo: UBND các huyện, thành phố xây dựng phụ lục 

báo cáo về tình hình tổ chức, cán bộ của Phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ làm 

công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (theo 02 Biểu mẫu thống kê về công tác cán 

bộ gửi kèm theo Công văn này). 

2. Thống kê công tác tư pháp năm 2022 

2.1. Các cơ quan, đơn vị thống kê công tác tư pháp năm 2022 theo các 

biểu mẫu quy định tại 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, cụ thể như sau: 

- 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. 

- UBND các huyện, thành phố: Lập 09 biểu theo các biểu mẫu thống kê. 

- Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường: Lập 01 biểu 

thống kê. 

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

- Các tổ chức đấu giá tài sản: Lập 01 biểu thống kê. 

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

- Các tổ chức giám định tư pháp: Lập 01 biểu thống kê. 

- Các quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá 

nhân: Lập 01 biểu thống kê. 

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) hoặc từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn văn bản pháp luật   

(http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=134613). 

- Các Biểu thống kê công tác tư pháp phải có đủ chữ ký của các thành 

phần theo biểu mẫu của Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019; Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng Công văn gửi các biểu thống kê theo 

Phụ lục III (mẫu công văn gửi báo cáo thống kê) kèm theo Thông tư số 

03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 hoặc có thể xây dựng thành mục thuộc Báo 

cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và gửi kèm theo các biểu thống kê. 

2.2. Việc triển khai phần mềm thống kê công tác tư pháp: Đối với các 

biểu mẫu thống kê, đề nghị các Phòng Tư pháp triển khai, thực hiện việc báo 

cáo trên Phần mềm thống kê ngành Tư pháp tại địa chỉ 

https://thongke.moj.gov.vn bằng các tài khoản, mật khẩu đăng nhập đã sử dụng 

tại các kỳ báo cáo trước và kết xuất từ phần mềm ra báo cáo bằng bản giấy. 

Lưu ý: Về tài khoản và mật khẩu đăng nhập phần mềm: Đề nghị các 

đơn vị có trách nhiệm ghi nhớ, quản lý và bảo mật tên tài khoản, mật khẩu 

của đơn vị mình để sử dụng cho các kỳ báo cáo sau. Sở Tư pháp không thực 

http://moj.gov.vn/
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=134613
https://thongke.moj.gov.vn/Pages/login.zul
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hiện reset lại mật khẩu và tài khoản đã được cấp trong kỳ báo cáo tiếp theo. 

Trong trường hợp đơn vị không đăng nhập được bằng mật khẩu vẫn đang 

dùng, xin vui lòng sử dụng mật khẩu mặc định, có đuôi xX. 

Tài khoản tại Phần mềm thống kê ngành Tư pháp tách biệt với tài khoản 

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch, Phòng Tư pháp lưu ý các đơn vị cấp 

xã trong việc quản lý và sử dụng tài khoản, tránh gây nhầm lẫn trong quá trình 

thực hiện các Phần mềm. 

2.3. Thời gian lấy số liệu thống kê: Số liệu thống kê tính từ 01/01/2022 

đến 31/10/2022. 

 3. Thời hạn gửi báo cáo, thống kê công tác tư pháp năm 2022 

- Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Gửi báo cáo, thống kê công 

tác tư pháp năm 2022 về Văn phòng Sở trước ngày 11/11/2022. 

- Đối với UBND các huyện, thành phố: gửi báo cáo và thống kê công tác 

tư pháp năm 2022 về Sở Tư pháp trước ngày 16/11/2022.  

- Đối với các tổ chức bổ trợ tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài 

nguyên và Môi trường gửi thống kê công tác tư pháp năm 2022 về Sở Tư pháp 

trước ngày 16/11/2022.  

Lưu ý: Báo cáo, thống kê của các đơn vị đồng thời gửi file văn bản về 

địa chỉ: vanphongstpls@gmail.com. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị liên hệ theo 

số điện thoại: 0205.870.354 hoặc 0355212699 (Đ/c Trần Linh Trang).  

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

(Gửi kèm theo Công văn số 4120/BTP-VP ngày 25/10/2022 của Bộ Tư 

pháp). 

 

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

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Thanh Sơn 
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