
 

 

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

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STP-VP 
V/v báo cáo thống kê công tác tư 

pháp kỳ chính thức năm 2022 

                  

Lạng Sơn, ngày     tháng 02   năm 2023 

 

Kính gửi: Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp 

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp 

quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Công văn 

số 92/BTP-KHTC ngày 11/02/2023 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện báo cáo 

thống kê kỳ chính thức năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn báo cáo về việc 

thực hiện báo cáo thống kê công tác tư pháp kỳ chính thức năm 2022 như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

Thực hiện Công văn số 92/BTP-KHTC ngày 11/02/2023 của Bộ Tư pháp 

về việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ chính thức năm 2022; Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 40/STP-VP ngày 11/01/2023 đề nghị các cơ 

quan, đơn vị1 thực hiện thống kê công tác tư pháp năm 2022 (thống kê năm 

chính thức) theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 

20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên Phần mềm thống kê ngành Tư pháp. 

2. Tình hình lập báo cáo thống kê 

 Sau khi tổng hợp số liệu thống kê báo cáo kỳ chính thức của các cơ quan, 

đơn vị, Sở Tư pháp đã thực hiện báo cáo trên Phần mềm thống kê ngành Tư 

pháp tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn/  đối với 26 biểu thống kê chính thức 

năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP và gửi đầy đủ các 

biểu thống kê trên Phần mềm đến Bộ Tư pháp theo quy định, trong đó có 03 

biểu không có số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo2. 

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ chính thức 

năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

(Gửi kèm theo: 26 Biểu báo cáo thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

 

                                           
1 Phòng Tư pháp và UBND các huyện, thành phố; các tổ chức hành nghệ luật sư, công chứng, đấu giá đăng ký 

hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
2 Biểu 02a/BTP/VĐC/XDPL; Biểu 07b/BTP/BTTP/TTTM; Biểu 15b/BTP/BTTP/HGTM 

https://thongke.moj.gov.vn/
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