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Kính gửi:  

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

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 

- Các tổ chức hành nghề luật sư; 

- Các tổ chức hành nghề công chứng; 

- Các tổ chức giám định tư pháp công lập cấp tỉnh; 

- Các Trung tâm/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại; 
 

 

Thực hiện 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; 

Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; Văn bản số 

4120/BTP-VP ngày 24/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác 

tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023, Sở Tư pháp đề nghị 

các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 

và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023, như sau:  

1. Về việc thực hiện báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022; nhiệm 

vụ, giải pháp công tác năm 2023 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện báo cáo kết quả 

công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 trên địa 

bàn huyện, thành phố theo nội dung tại Văn bản số 4120/BTP-VP ngày 

24/10/2022 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 

và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 (có bản sao văn bản gửi kèm theo). Số 

liệu báo cáo và các biểu mẫu kèm theo được lấy theo báo cáo thống kê ngành tư 

pháp năm 2022 theo hướng dẫn tại mục 2.2.9 Văn bản này. 

Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 

năm 2023 trên địa bàn huyện, thành phố đề nghị gửi về Sở Tư pháp chậm nhất 

trong ngày 05/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp 

theo quy định. 
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2. Về việc thực hiện báo cáo thống kê ngành tư pháp năm 2022 (lần 1) 

2.1. Thời điểm lấy số liệu thống kê 

Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 

đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022 (không thực hiện ước tính số liệu tháng 11 

và tháng 12 năm 2022).  

2.2. Biểu mẫu và trách nhiệm thực hiện báo cáo 

2.2.1. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể cấp tỉnh; các cơ 

quan Trung ương đóng tại địa phương, trường học 

Thực hiện báo cáo thống kê về tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến giáo 

dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh theo Biểu mẫu số 

09c/BTP/PBGDPL theo hướng dẫn 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 (có biểu mẫu số 09c/BTP/PBGDPL gửi kèm theo). 

2.2.2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan thuộc và 

trực thuộc UBND tỉnh 

Thực hiện báo cáo thống kê về: (1) số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tại các doanh nghiệp nhà nước do 

UBND cấp tỉnh quản lý theo Biểu mẫu số 03a/BTP/VĐC/PC; (2) tình hình tổ chức và 

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

số 09c/BTP/PBGDPL; (3) số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại các tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc tại các cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh theo 

Biểu mẫu số 27b/BTP/BTTP/GĐTP theo hướng dẫn 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  (có Biểu mẫu số 03a/BTP/VĐC/PC; Biểu mẫu số 09c/BTP/PBGDPL; 

Biểu mẫu số 27b/BTP/BTTP/GĐTP gửi kèm theo). 

2.2.3. Đối với các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý 

Thực hiện báo cáo thống kê về số tổ chức pháp chế và cán bộ pháp chế tại 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tại các doanh nghiệp nhà nước do 

UBND cấp tỉnh quản lý theo Biểu mẫu số 03a/BTP/VĐC/PC theo hướng dẫn 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 (có biểu mẫu số 

03a/BTP/VĐC/PC gửi kèm theo). 

2.2.4. Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Thực hiện báo cáo thống kê về kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện 

pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo Biểu mẫu số 

23b/BTP/ĐKQGGDBĐ theo hướng dẫn 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 (có biểu mẫu số 23b/BTP/ĐKQGGDBĐ gửi kèm theo). 
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2.2.5. Đối với các tổ chức giám định tư pháp công lập ở cấp tỉnh  

Thực hiện báo cáo thống kê về số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp tại 

các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương/trung ương theo Biểu mẫu 

số 27a/BTP/BTTP/GĐTP theo hướng dẫn 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 (có biểu mẫu số 27a/BTP/BTTP/GĐTP gửi kèm theo). 

2.2.6. Đối với các Trung tâm hòa giải/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ 

chức hòa giải nước ngoài tại Việt Nam/ Hòa giải viên thương mại vụ việc 

Thực hiện báo cáo thống kê về tình hình tổ chức và hoạt động hòa giải thương 

mại theo Biểu mẫu số 15a/BTP/BTTP/HGTM theo hướng dẫn 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 (có biểu mẫu số 15a/BTP/BTTP/HGTM gửi 

kèm theo). 

2.2.7. Đối với các tổ chức hành nghề luật sư 

Thực hiện báo cáo thống kê về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư theo Biểu mẫu số 08a/BTP/BTTP/LSTN theo hướng dẫn 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.  

Ngoài ra, các tổ chức hành nghề luật sư có ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý với Sở Tư pháp còn phải thực hiện báo cáo thống kê về số lượt người đã 

được trợ giúp pháp lý theo Biểu mẫu số 24/BTP/TGPL; số vụ việc trợ giúp pháp 

lý theo Biểu mẫu số 25/BTP/TGPL; Số tổ chức và số người thực hiện trợ giúp 

pháp lý theo Biểu mẫu số 26/BTP/TGPL. 

(có Biểu mẫu số 08a/BTP/BTTP/LSTN; Biểu mẫu số 24/BTP/TGPL; Biểu mẫu 

số 25/BTP/TGPL; Biểu mẫu số 26/BTP/TGPL gửi kèm theo)  

2.2.8. Đối với các tổ chức hành nghề công chứng 

Thực hiện báo cáo thống kê về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng 

theo Biểu mẫu số 12a/BTP/BTTP/CC theo hướng dẫn 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 (có biểu mẫu số 12a/BTP/BTTP/CC gửi kèm theo). 

2.2.9. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

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

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện báo cáo thống kê theo 

các biểu mẫu thuộc kỳ báo cáo năm 2022 lần 1 theo hướng dẫn 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 (chi tiết tại phụ lục gửi kèm theo) và biểu 

mẫu báo cáo thống kê công chức phòng tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch 

cấp xã (chi tiết tại biểu gửi kèm theo); thực hiện cập nhật số liệu báo cáo thống 
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kê của các biểu báo cáo thuộc kỳ báo cáo năm 2022 lần 1 và phê duyệt, gửi báo cáo 

trên phần mềm thống kê ngành tư pháp (địa chỉ: https://thongke.moj.gov.vn) theo 

các tài khoản đã được cấp. 

* Lưu ý:  

- 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  được Sở Tư pháp đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ  

http://tuphaptuyenquang.gov.vn/Document/1086/3/3/V/v-huong....html.  

- Danh mục biểu báo cáo thống kê công tác tư pháp định kỳ năm 2022 lần 1 

và đơn vị thực hiện chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 

2.4. Thời hạn báo cáo 

Báo cáo thống kê công tác tư pháp năm 2022 (lần 1) của các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đề nghị gửi về Sở Tư pháp chậm nhất trong ngày 05/11/2022 để tổng 

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

(Mọi chi tiết, xin liên hệ: (1) Về nội dung báo cáo, đồng chí Khổng Xuân 

Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, số điện thoại 

02073822831/0917704068; (2) Về tài khoản, việc cập nhật, phê duyệt báo cáo 

thống kê trên phần mềm thống kê ngành tư pháp, đồng chí Nguyễn Đức Thành, 

chuyên viên Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và Phổ biến giáo dục 

pháp luật, số điện thoại 02073818153/0915113779) 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 
 

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

 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 

  

https://thongke.moj.gov.vn/
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PHỤ LỤC I 
Danh mục biểu báo cáo thống kê công tác tư pháp năm 2022 (lần 1) 

 
 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

I 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng 

tại địa phương, trường học 

1 09c/BTP/PBGDPL 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

phổ biến giáo dục pháp luật tại 

các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể cấp tỉnh; 

Các cơ quan Trung ương 

đóng tại địa phương, 

trường học 

II Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan thuộc và trực thuộc UBND tỉnh 

1 03a/BTP/VĐC/PC 

Số tổ chức pháp chế và cán bộ 

pháp chế tại cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh và 

tại các doanh nghiệp nhà nước 

do UBND cấp tỉnh quản lý 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh 

2 09c/BTP/PBGDPL 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

phổ biến, giáo dục  pháp luật 

tại các cơ quan, tổ chức cấp 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, cơ quan 

thuộc và trực thuộc UBND 

tỉnh 

3 27b/BTP/BTTP/GĐTP 

Số vụ việc đã thực hiện giám 

định tư pháp tại các tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc 

tại các cơ quan chuyên môn 
của UBND cấp tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh 

III Các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý 

 03a/BTP/VĐC/PC 

Số tổ chức pháp chế và cán bộ 
pháp chế tại cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh và 

tại các doanh nghiệp nhà nước 

do UBND cấp tỉnh quản lý 

Các doanh nghiệp nhà 

nước do UBND tỉnh quản 

lý 

IV Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

 23b/BTP/ĐKQGGDBĐ 

Kết quả đăng ký, cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh 

V Các tổ chức giám định tư pháp công lập ở cấp tỉnh 
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STT Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

 27a/BTP/BTTP/GĐTP 

Số vụ việc đã thực hiện giám 
định tư pháp tại các tổ chức 

giám định tư pháp công lập ở 

địa phương/trung ương 

các tổ chức giám định tư 

pháp công lập ở cấp tỉnh 

VI 
Trung tâm hòa giải/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải nước ngoài 

tại Việt Nam/ Hòa giải viên thương mại vụ việc 

1 15a/BTP/BTTP/HGTM 
Tình hình tổ chức và hoạt động 

hòa giải thương mại 

Trung tâm hòa giải/Chi 

nhánh, Văn phòng đại diện 

của tổ chức hòa giải nước 

ngoài tại Việt Nam/ Hòa 

giải viên thương mại vụ 

việc 

VII Các tổ chức hành nghề luật sư 

 Biểu mẫu chung đối với tất cả các tổ chức hành nghề luật sư 

1 08a/BTP/BTTP/LSTN 
Tình hình tổ chức và hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư 
Tổ chức hành nghề luật sư 

 
Biểu mẫu riêng đối với các tổ chức hành nghề luật sư có ký hợp đông thực hiện trợ 

giúp pháp lý với Sở Tư pháp 

1 24/BTP/TGPL 
Số lượt người đã được trợ giúp 

pháp lý 

Tổ chức hành nghề luật sư 

có ký hợp đông thực hiện 

trợ giúp pháp lý với Sở Tư 

pháp 

2 25/BTP/TGPL Số vụ việc trợ giúp pháp lý 

Tổ chức hành nghề luật sư 

có ký hợp đông thực hiện 

trợ giúp pháp lý với Sở Tư 

pháp 

3 26/BTP/TGPL 
Số tổ chức và số người thực 

hiện trợ giúp pháp lý 

Tổ chức hành nghề luật sư 
có ký hợp đông thực hiện 

trợ giúp pháp lý với Sở Tư 

pháp 

VIII Các tổ chức hành nghề công chứng 

1 12a/BTP/BTTP/CC 
Tình hình tổ chức và hoạt động 

công chứng 

Tổ chức hành nghề công 

chứng 

IX Phòng Tư pháp các huyện, thành phố (09 biểu) 

1 01b/BTP/VĐC/XDPL 

Số VBQPPL được ban hành và 

được lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trên địa bàn huyện; 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 
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Số dự thảo VBQPPL do Phòng 

Tư pháp thẩm định 

2 04a/BTP/KTrVB/KTTTQ 

Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản 

theo thẩm quyền trên địa bàn 

huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

3 05b/BTP/KTrVB/RSVB 

Số văn bản quy phạm pháp luật 

đã được rà soát trên địa bàn 

huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

4 09b/BTP/PBGDPL 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

phổ biến giáo dục pháp luật 

trên địa bàn huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

5 10b/BTP/PBGDPL/HGCS 
Số tổ hòa giải ở cơ sở  và hòa 

giải viên trên địa bàn huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

6 
11c/BTP/PBGDPL/HGCS-

TCPL 

Kết quả hoạt động của tổ hòa 

giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

7 13b/BTP/HTQTCT/HT 

Kết quả đăng ký khai sinh, 

khai tử, kết hôn trên địa bàn 

huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

8 17b/BTP/HTQTCT/CT 

Kết quả chứng thực của Phòng 

Tư pháp và UBND cấp xã trên 

địa bàn huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

9 22b/BTP/CN/TN 

Kết quả đăng ký nuôi con nuôi 

trong nước tại UBND cấp xã 

trên địa bàn huyện 

Phòng Tư pháp các huyện, 

thành phố 

X Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (09 biểu) 

1 01a/BTP/VĐC/XDPL 

Số văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) được ban hành và 
được lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới trên địa bàn cấp xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn 

2 05a/BTP/KTrVB/RSVB 
Số văn bản quy phạm pháp luật 

đã được rà soát trên địa bàn xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 

3 09a/BTP/PBGDPL 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

phổ biến giáo dục pháp luật 

trên địa bàn xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 

4 10a/BTP/PBGDPL/HGCS 
Số tổ hòa giải ở cơ sở và hòa 

giải viên trên địa bàn xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 

5 11b/BTP/PBGDPL/HGCS 
Kết quả hoạt động của tổ hòa 
giải ở cơ sở trên địa bàn xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn 
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6 13a/BTP/HTQTCT/HT 

Kết quả đăng ký khai sinh, 

khai tử, kết hôn tại Ủy ban 

nhân dân (UBND) cấp xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 

8 17a/BTP/HTQTCT/CT 
Kết quả chứng thực tại UBND 

cấp xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 

9 22a/BTP/CN/TN 
Kết quả đăng ký nuôi con nuôi 

trong nước tại UBND cấp xã 

Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn 
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