
  

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 51/STP-VP 

V/v thực hiện báo cáo thống kê  

Ngành Tư pháp chính thức năm 2020  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Tuyên Quang, ngày 20 tháng 01  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;  

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. 
 

 

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 80/BTP-KHTC ngày 13/01/2021 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo thống kê 

chính thức năm 2020, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) 

thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp chính thức năm 2020, như  

sau:  

1. Thời điểm báo cáo 

Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

 2. Biểu mẫu báo cáo 

 Các cơ quan (như kính gửi) thực hiện báo cáo thống kê theo các Biểu mẫu 

tại Văn bản số 371/STP-VP ngày 02/5/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn 

triển khai thực hiện báo cáo thống kê ngành Tư pháp, cụ thể: 

 - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; các Sở, Ban, Ngành 

cấp tỉnh thực hiện báo cáo thống kê theo 03 biểu mẫu, gồm: Biểu số 03a/BTP-

VĐC/PC; Biểu số 09c/BTP/PBGDPL, Biểu số 27b/BTP/BTTP/GĐTP. 

 - Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh thực hiện Báo cáo thống kê theo 

Biểu mẫu số 03a/BTP-VĐC/PC.  

 3. Thời hạn báo cáo:  

 Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo thống kê công tác Tư 

pháp  chính thức năm 2020 về Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2021 gửi qua Phần 

mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp” hoặc hộp thư điện 

tử của Sở Tư pháp (email: tuphap@tuyenquang.gov.vn) bằng bản điện tử có chữ 

ký số hoặc bản PDF (có chữ ký, dấu đỏ đối với cơ quan chưa sử dụng chữ ký 
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số); trường hợp cơ quan, đơn vị chưa sử dụng Phần mềm “Hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành” và hòm thư điện tử thì gửi báo cáo bằng văn bản giấy để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên (phối hợp); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở;  

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP.Thanh. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược  
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