
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /STP-VP 

         

              Phú Thọ, ngày        tháng  11  năm 2020 
V/v thực hiện các chế độ báo 

cáo tổng kết lĩnh vực tư pháp 

năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị do ngành dọc TW quản lý trên địa 

bàn tỉnh;  

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; các Tổ chức hành nghề luật sư; các 

Tổ chức hành nghề công chứng; các Tổ chức hành nghề 

đấu giá; các Tổ chức giám định tư pháp; các Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.  

 

 Thực hiện Nghị định số 55/2011/N Đ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/4/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 

68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 

16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ 

báo cáo trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

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 và một số nhiệm 

vụ công tác tư pháp được UBND tỉnh giao thuộc phạm vi quản lý của ngành. Để 

có cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020, 

Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện các chế độ báo cáo thống 

kê, báo cáo tổng các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2020 như sau: 

I. THỰC HIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM 2020 THEO QUY ĐỊNH 

TẠI THÔNG TƯ 03/2019/TT-BTP NGÀY 20/3/2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ 

TƯ PHÁP  

1. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê và thời hạn gửi báo cáo 

- Các sở, ban, ngành có trách nhiệm báo cáo thống kê tình hình tổ chức và 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh theo Phụ 

lục I, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 11/11/2020. 
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- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã 

thực hiện các báo cáo thống kê theo Phụ lục II, thực hiện trên phần mềm thống kê 

theo hướng dẫn tại Văn bản số 292/STP-VP ngày 26/5/2020 của Sở Tư pháp và 

tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo thống kê trên địa bàn huyện theo Phụ lục III và 

02 biểu mẫu về tổ chức cán bộ tại Phụ lục số XV, Phụ lục số XVI  kèm Công văn 

này, gửi về Sở Tư pháp trực tiếp trên phần mềm và thư điện tử trước ngày 

11/11/2020. 

- Đoàn Luật sư; các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề công 

chứng; các tổ chức hành nghề đấu giá; các tổ chức giám định tư pháp; các văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng 

báo cáo thống kê về tổ chức và tình hình hoạt động của đơn vị mình theo Phụ lục 

IV kèm Công văn này, gửi về Sở Tư pháp trước ngày vào ngày 11/11/2020. 

- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng 

báo cáo thống kê liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý của 

phòng, đơn vị mình theo Phụ lục V kèm Công văn này, gửi về Sở Tư pháp (qua 

Văn phòng) trước ngày 15/11/2020.  

2. Yêu cầu về nội dung của báo cáo thống kê 

- Các đơn vị thực hiện đúng mẫu biểu (đề nghị dùng biểu Excel) theo quy 

định Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp (Không thêm 

bớt cột, các thứ tự đã mặc định trong biểu). 

- Các biểu mẫu báo cáo cần đảm bảo tính đầy đủ, chính xác số liệu; điền đầy 

đủ thông tin trên mẫu biểu. 

- Đối với các lĩnh vực không có số liệu (số liệu bằng 0), không nhất thiết 

điền trong biểu mẫu mà có nội dung thuyết minh, giải thích theo hướng dẫn tại 

Phụ lục III Mẫu công văn gửi Báo cáo thống kê kèm theo Thông tư số 

03/2019/TT-BTP. 

3. Thời điểm chốt số liệu thống kê để báo cáo 

Kỳ báo cáo thống kê năm 2020 được tính từ ngày 01/01/2020 đến hết 

31/12/2020. Gồm số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo: Số liệu thực 

tế được lấy từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020; ước tính 02 tháng cuối năm. 

4. Phương thức gửi báo cáo 

- UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện báo cáo thống kê trực 

tiếp qua phần mềm Thống kê của Bộ Tư pháp tại địa chỉ 

https://thongke.moj.gov.vn, đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ mail: 

stpphutho@moj.gov.vn. 

- Các sở, ban, ngành; Đoàn Luật sư tỉnh; các tổ chức hành nghề luật sư; các 

tổ chức hành nghề công chứng; các tổ chức hành nghề đấu giá; các tổ chức giám 

định tư pháp; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo bằng văn bản giấy hoặc 

văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ 

https://thongke.moj.gov.vn/
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trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo về Sở Tư pháp, đồng thời gửi bản điện 

tử theo địa chỉ hộp thư: stpphutho@moj.gov.vn. 

II. THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 

2020 

Để phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ công tác tư pháp năm 2021, Giám đốc Sở yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Ngành triển khai xây dựng báo cáo tổng kết công 

tác tư pháp năm 2020 của cơ quan, đơn vị như sau: 

 1. Đối tượng thực hiện báo cáo: UBND các huyện, thành, thị; Đoàn Luật 

sư tỉnh; Các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề công chứng; các tổ 

chức hành nghề đấu giá; các tổ chức giám định tư pháp; các phòng, đơn vị trực, 

thuộc Sở. 

2. Nội dung, yêu cầu đối với báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2020 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị: Tham mưu UBND huyện xây dựng 

báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác 

năm 2021; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất. 

- Đoàn Luật sư tỉnh; Các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề 

công chứng; các tổ chức hành nghề đấu giá; các tổ chức giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2020 của đơn vị; những khó 

khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. 

- Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở: Báo cáo đánh giá toàn diện các 

lĩnh vực công tác tư pháp thuộc phạm vi tham mưu quản lý, thực hiện. 

- Nội dung báo cáo chi tiết theo đề cương tại Phụ lục VI kèm theo Công văn 

này. 

Lưu ý: Báo cáo tổng kết công tác tư pháp của các huyện, thành, thị phải có 

đánh giá sâu về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp 

vụ công tác tư pháp đối với cấp xã; kết quả công tác tư pháp cấp xã trên địa bàn và 

chỉ rõ những đơn vị làm tốt điển hình trên từng lĩnh vực. Báo cáo của các phòng, 

đơn vị thuộc, trực thuộc Sở phải có nhận xét, đánh giá tình hình, kết quả công tác 

của cấp huyện, xã trong lĩnh vực thuộc phạm vi tham mưu quản lý, hướng dẫn 

nghiệp vụ của phòng, nêu cụ thể các đơn vị làm tốt hoặc còn hạn chế và nguyên 

nhân. 

3. Số liệu báo cáo  

- Trên cơ sở báo cáo thống kê, kết quả công tác tư pháp năm 2020 được đánh 

giá từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 (Số liệu thực tế tính từ 

01/01/2020 đến 31/10/2020). 

4. Thời hạn gửi báo cáo 

- UBND các huyện, thành, thị; Đoàn Luật sư tỉnh; Các tổ chức hành nghề 

luật sư; các tổ chức hành nghề công chứng; các tổ chức hành nghề đấu giá; các tổ 
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chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 

11/11/2020 

- Các phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo về Sở Tư pháp (qua 

Văn phòng), trước ngày 15/11/2020. 

5. Phương thức gửi báo cáo 

- Các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo văn bản giấy về Sở Tư pháp hoặc văn 

bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản, đồng thời gửi 

bản điện tử theo địa chỉ: stpphutho@moj.gov.vn. 

Lưu ý: Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và báo cáo tổng kết công tác 

tư pháp năm 2020 là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen 

thưởng đối với các đơn vị trong ngành. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc. 

III. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, 

NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 NĂM 2020 CỦA TỈNH 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị do 

ngành dọc TW quản lý trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị. 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 

30/11/2020. 

3. Nội dung báo cáo: Theo đề cương kèm theo văn bản này - Phụ lục số 

VII, lưu ý nêu rõ những nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, 

công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp; việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của 

doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ 

luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật; về cải cách thủ 

tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp chậm nhất vào ngày 

03/12/2020 (đồng gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử 

chipl.sotuphap@phutho.gov.vn). 

IV. THỰC HIỆN BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH 

PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị do 

ngành dọc TW quản lý trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị. 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 

14/12/2020. 

3. Nội dung báo cáo: Nội dung và Biểu mẫu báo cáo theo quy định Phụ lục 

số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp 

mailto:stpphutho@moj.gov.vn
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luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (gửi kèm 

theo công văn này - Phụ lục số VIII). 

4. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày 17/12/2020 (đồng 

gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử  chipl.sotuphap@phutho.gov.vn) 

V. THỰC HIỆN BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THEO DÕI THI 

HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị do 

ngành dọc TW quản lý trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị. 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/12/2019 đến ngày 

30/11/2020. 

3. Nội dung báo cáo: Theo đề cương kèm theo văn bản này - Phụ lục số 

IX, lưu ý nêu rõ những nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, 

công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi 

dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp; việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của 

doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ 

luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật; về cải cách thủ 

tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp chậm nhất vào ngày 

03/12/2020 (đồng gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử 

chipl.sotuphap@phutho.gov.vn). 

VI. THỰC HIỆN BÁO CÁO CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC 

NĂM 2020  

(Theo yêu cầu tại Văn bản số 4740/UBND-NCKS ngày 22/10/2020 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề xuất xây dựng báo cáo công tác bồi thường nhà 

nước năm 2020) 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND 

các huyện, thành, thị. 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2020 (Số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo được lấy từ ngày 01/01/2020 đến 

31/10/2020; ước tính thực hiện 02 tháng cuối năm). 

3. Nội dung báo cáo: Nội dung và biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo công văn 

này - Phụ lục số X và Phụ lục XI). 

4. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2020 (đồng 

gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử  huyendt.sotuphap@phutho.gov.vn) 

VII. THỰC HIỆN BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2020 

1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; doanh nghiệp nhà nước. 
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2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/10/2020. 

3. Nội dung báo cáo: Nội dung báo cáo gửi kèm theo công văn này - Phụ 

lục số XII. 

4. Thời hạn gửi báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày 11/11/2020 (đồng 

gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử  huyendt.sotuphap@phutho.gov.vn) 

VIII. THỰC HIỆN BÁO CÁO BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA, 

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN VÀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN 

BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THEO ĐỊNH 

KỲ HÀNG NĂM 

1. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL năm 2020 

- Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND 

các huyện, thành, thị. 

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/10/2020. 

- Nội dung báo cáo: Nội dung và biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo công văn 

này - Phụ lục số XIII. 

- Thời hạn gửi báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày 18/11/2020 (đồng 

gửi 01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử vanbanphutho@gmail.com) 

 2. Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu 

lực một phần định kỳ hàng năm 

- Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND 

các huyện, thành, thị. 

- Nội dung báo cáo: Nội dung và biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo công văn 

này - Phụ lục số XIII. 

- Thời hạn gửi báo cáo:  

+ Các  Sở, ban, ngành lập danh mục văn bản hết hiệu lực gửi về Sở Tư pháp 

trước ngày 10/01/2021 để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố.  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn tiến hành rà soát theo định kỳ các văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện 

ban hành, công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần trước 

ngày 31 tháng 12 hàng năm, gửi Quyết định công bố, danh mục văn bản hết hiệu 

lực về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

IX. THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020  

 1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở, ban, 

ngành, đoàn thể; các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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2. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ 01/01/2020 đến 14/12/2020. 

3. Nội dung báo cáo: Nội dung báo cáo theo đề cương gửi kèm công văn 

này - Phụ lục số XIV. 

4. Thời hạn báo cáo: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/12/2020 (đồng gửi 

01 bản điện tử qua địa chỉ thư điện tử: phobienphapluatstppt@gmail.com). 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các Thủ trưởng Sở, ban, ngành, đoàn thể; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị do ngành dọc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Đoàn Luật sư tỉnh; Trưởng các tổ chức 

hành nghề: Luật sư, Công chứng, Đấu giá; các Tổ chức giám định tư pháp; Giám 

đốc các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện, đảm bảo nội dung, thời gian quy định để 

ngành Tư pháp có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; đồng thời 

cũng là căn cứ để chấm điểm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2020 đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TH (H.60b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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