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

 

Thực hiện Văn bản số 4068/BTP-VP ngày 04/11/2021 của Bộ Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 

năm 2022, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện 

báo cáo, như sau:  

- Thực hiện báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2022 theo nội dung tại Văn bản số 4068/BTP-VP ngày 

04/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 

và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 (có bản sao văn bản gửi kèm theo). 

- Thống kê số liệu báo cáo theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 

1231/STP-VP ngày 02/11/2021 về việc báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 

2021 lần 1 và số liệu rà soát công chức thuộc phòng tư pháp, số liệu về đội ngũ 

công chức tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn theo biểu thống kê gửi kèm theo. 

- Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công 

tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các biểu mẫu báo 

cáo thống kê công tác tư pháp về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2021 thông qua 

Phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp”  để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định. 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân các huyện, thành phố quan tâm 

phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên (P/hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị(thực hiện) 
- Phòng TP các huyện, thành phố (T/hiện); 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, VP.Thành. 
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Nguyễn Thị Thược 
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