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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số Văn bản số 4389/BTP-KHTC ngày 07/11/2019 

của Bộ Tư pháp về việc thí điểm triển khai Phần mềm Thống kê Ngành Tư 

pháp tại các địa phương, ngày 10/11/2019, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 

1120/STP-VP về việc thí điểm triển khai thực hiện phần mềm Thống kê Ngành 

Tư pháp gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó: Sở Tư pháp đề 

nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai, áp dụng phần mềm 

Thống kê Ngành Tư pháp (áp dụng từ kỳ báo cáo năm 2019-năm lần 1). Thời 

gian thực hiện: 

- Đối với các đơn vị UBND cấp xã: hoàn thành việc cập nhật và phê duyệt 

các số liệu báo cáo trên phần mềm trước ngày 15/11/2019. 

- Đối với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố: hoàn thành việc cập  

nhật  và  phê  duyệt  các  số  liệu  báo  cáo  trên  phần  mềm trước  ngày 

18/11/2019. 

Tuy nhiên, qua theo dõi trên phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp đến 

thời điểm hiện nay (ngày 18/11/2019). Sở Tư pháp mới ghi nhận được: 07/07 

Phòng Tư pháp, 137/141 xã đã kích hoạt tài khoản và nhập dữ liệu báo cáo 

vào phần mềm thống kê Ngành Tư pháp; có 02 Phòng Tư pháp đã gửi dữ liệu 

về Sở Tư pháp nhưng chưa đầy đủ (Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình, Phòng Tư 

pháp huyện Yên Sơn); 04 xã chưa kích hoạt tài khoản và chưa nhập dữ liệu 

vào phần mềm gồm: Thành phố Tuyên Quang: 01 xã (xã Thái Long), huyện 

Hàm Yên 03 xã (xã Minh Khương, xã Nhân Mục, xã Yên Thuận); 15 xã đã nhập 

dữ liệu vào phần mềm nhưng Lãnh đạo xã chưa phê duyệt dữ liệu để 

chuyển lên Phòng Tư pháp, gồm: thành phố Tuyên Quang: 03 xã (xã An Khang, 

xã An Tường, xã Tràng Đà), huyện Chiêm Hóa: 05 xã (xã Hòa An, xã Tân An, xã 

Tân Mỹ, xã Xuân Quang, xã Yên Nguyên), huyện Hàm Yên 07 xã (thị trấn Tân 



 
 

Yên, xã Bằng Cốc, xã Bình Xa, xã Minh Dân, xã Minh Hương, xã Tân Thành, xã 

Yên Phú). 

Để bảo đảm triển khai thực hiện phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp 

đúng tiến độ đã đề ra, Sở Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 

phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1120/STP-VP ngày 10/11/2019 của Sở 

Tư pháp về việc thí điểm triển khai thực hiện phần mềm Thống kê Ngành Tư 

pháp. Hoàn thành việc nhập dữ liệu vào phần mềm và gửi dữ liệu về Sở Tư 

pháp trước ngày 20/11/2019. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Kính gửi;                                  (chỉ đạo) 
- Đc Chủ tịch UBND huyện, TP; 
- Giám đốc Sở; 
- Phòng Tư pháp huyện, TP (thực hiện); 
- Văn phòng Sở; 
- Website Sở Tư pháp; 
- Lưu VT,PBGDPL. 

(Đ.Thành-3) 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thược 
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