
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   5    năm 2022 
V/v báo cáo kết quả công tác tư 

pháp 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 

tháng cuối năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

    - Sở, ban, ngành; Đoàn thể cấp 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;  

    - Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Các Trường 

      Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

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

 

 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; Văn bản số 

1615/BTP-VP ngày 20/5/2022 về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022. Để có cơ sở 

tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và xác 

định các nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 

Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, 

báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. XÂY DỰNG BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 

 1. Đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Hiệp Hội doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

- Thực hiện Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đề cương chi tiết 
và Biểu thống kê theo phụ lục I. 

- Thời điểm chốt số liệu thống kê: Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/5/2022. 

- Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 07/6/2022. 

2. Đối với UBND các huyện, thành, thị 

- Thực hiện Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; phương 

hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022: Báo cáo sơ 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 
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tốt điển hình trên từng lĩnh vực; so sánh với kết quả cùng kỳ năm 2021 (kèm 

theo số liệu, dẫn chứng cụ thể); những khó khăn, vướng mắc trong triển khai 

thực hiện nhiệm vụ. Đề cương Báo cáo chi tiết theo Phụ lục số II. 

- Thực hiện báo cáo thống kê trên Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp tại 

địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn. 

- Thời điểm chốt số liệu thống kê: Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/5/2022. 

- Thời hạn gửi Báo cáo sơ kết, báo cáo thống kê chậm nhất là ngày 

07/6/2022. 

3. Đối với Đoàn Luật sư; Các tổ chức hành nghề luật sư; Các tổ chức 

hành nghề công chứng 

- Thực hiện Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị 6 tháng đầu 

năm 2022; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị. 

- Báo cáo số liệu thống kê theo danh mục Biểu 08b/BTP/BTTP/LSTN và 

biểu 12a/BTP/BTTP/CC kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 

20/3/2019 của Bộ Tư pháp.  

- Thời điểm chốt số liệu thống kê: Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/5/2022. 

- Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 07/6/2022. 

4. Các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở:  

- Thực hiện Báo cáo đánh giá toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 thuộc phạm vi tham 

mưu quản lý, thực hiện. 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; đánh giá những kết quả 

công việc đã hoàn thành, so sánh với kết quả 6 tháng đầu năm 2021 (kèm theo số 

liệu, dẫn chứng cụ thể); những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ. Đề cương Báo cáo chi tiết theo Phụ lục số II. 

- Thực hiện báo cáo thống kê trên Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp tại 

địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn. 

- Thời điểm chốt số liệu thống kê: Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

31/5/2022. 

- Thời hạn gửi Báo cáo sơ kết, báo cáo thống kê chậm nhất là ngày 

13/6/2022. 

II. PHƯƠNG THỨC GỬI BÁO CÁO 

- Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo sơ kết, báo cáo thống kê về Sở Tư pháp 

bằng hình thức văn bản điện tử có chữ ký số qua Hệ thống quản lý Văn bản và 

điều hành. 

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


3 

 

3 

- Đối với các tổ chức bổ trợ tư pháp gửi báo cáo sơ kết, báo cáo thống kê 

về Sở Tư pháp bằng văn bản giấy, đồng thời gửi vào hòm thư điện tử: 

stpphutho@moj.gov.vn.  

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc báo cáo sơ 

kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm theo Đề cương hướng dẫn. 

- UBND huyện, thành, thị đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện 

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

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

Lưu ý:  - Khi thực hiện biểu thống kê, đề nghị UBND các huyện, thành, 

thị nghiên cứu kỹ hướng dẫn/giải thích cách tính đối với từng biểu thống kê 

theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 

20/3/2019 của Bộ Tư pháp để đảm bảo số liệu chính xác. 

  - Sau khi hoàn thành mỗi biểu thống kê trên Phần mềm, người dùng 

có trách nhiệm tải về và lưu trữ 01 bản excel để phục vụ việc so sánh, đối chiếu 

số liệu khi cần. 

2. Giao Văn phòng Sở là đầu mối hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi chặt chẽ 

chế độ thông tin, báo cáo của các phòng, đơn vị. Việc thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê và báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm là một trong những 

tiêu chí để đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị 

trong ngành; là cơ sở chấm điểm thực hiện cải cách hành chính đối với các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. 

 3. Mọi chi tiết xin liên hệ:  (1) Về tài khoản phần mềm, nội dung thống 

kê, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chánh Văn phòng, số điện thoại: 

0919.686.083. (2) Về nội dung báo cáo, đồng chí Dương Thúy Hằng, chuyên 

viên Văn phòng, số điện thoại: 0983.995.966. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng; đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TH (H). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
 

 

 

 

 

https://thongke.mo/
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