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Kính gửi:  

- Các tổ chức tham mưu tổng hợp; các phòng 
nghiệp vụ thuộc Sở;  
- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện 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. Để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân 

tỉnh xây dựng báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2023. Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đề nghị các tổ chức tham 

mưu tổng hợp; các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng 

Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo kết quả công tác Tư 

pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023 với các nội dung cụ 

thể như sau: 

(1) Đối với báo kết quả công tác tư pháp năm 2022 và nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2023 

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức tham mưu tổng hợp; các phòng nghiệp vụ 

thuộc Sở; các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả công tác tư pháp 

năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp năm 2023, cần tập trung đánh giá những kết 

quả công việc hoàn thành, tỷ lệ phần trăm đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu của 

cả năm 2022, so sánh với kết quả năm 2021; những hạn chế, vướng mắc, qua đó 

đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tư pháp năm 

2023; kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp (nếu có); 

Đề nghị các tổ chức tham mưu tổng hợp; các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; 

đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố bám sát theo 

đề cương báo cáo (Có đề cương báo cáo gửi kèm công văn này)  

(2) Đối với thống kê số liệu  

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các 

huyện, thị xã, thành phố thống kê số liệu được thực hiện theo 25 biểu mẫu quy 
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định tại 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  (chi 

tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này). 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp rà soát danh sách 

công chức Phòng Tư pháp và công chức tư pháp – hộ tịch xã, phường, thị trấn 

(theo biểu thống kê được gửi kèm theo Công văn này). 

(3) Thời gian, thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo, thống kê số liệu.  

*Thời hạn, địa chỉ gửi báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2022: 

Báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Sở Tư pháp trước ngày 18/11/2022, bằng 

hình thức văn bản điện tử có ký số qua hệ thống văn bản điều hành, đồng thời 

gửi vào hộp thư điện tử: contact-stp@laocai.gov.vn 

*Thời gian thống kê số liệu: Số liệu thống kê tính từ ngày 01/01/2022 đến 

ngày 31/10/2022 (số liệu ước tính trong 02 tháng cuối năm 2022 sẽ do Bộ Tư 

pháp thực hiện). Số liệu thống kê được thực hiện trên Phần mềm Thống kê 

ngành Tư pháp tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn. Thời gian gửi số liệu 

thống kê về Văn Phòng Sở tổng hợp chậm nhất là ngày 18/11/2022. 

Lưu ý: Việc gửi báo cáo, biểu mẫu thống kê đảm bảo về chất lượng và thời 

hạn theo yêu cầu của công văn này là tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2022. 

(3) Căn cứ nội dung văn bản các tổ chức tham mưu tổng hợp; các phòng 

nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành 

phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Lê Ngọc Quỳnh 
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