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V/v đôn đốc thực hiện báo cáo thống 
kê kỳ chính thức năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Lào Cai, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

                           
                     Kính gửi:  

- Các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở;  

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

Thực hiện văn bản số 92/BTP-KHTC ngày 11/01/2023, của Bộ Tư pháp về 
việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ chính thức năm 2022. Sở Tư pháp tỉnh Lào 

Cai yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tư pháp các 
huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc 

báo cáo thống kê kỳ báo cáo chính thức năm 2022 như sau: 

1. Các phòng nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện báo 

cáo 26 biểu thống kê chính thức năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 

03/2019/TT-BTP tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn chậm nhất ngày 

27/02/2023.   

2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo thống kê 

trên Phần mềm tại địa chỉ https://thongke.moj.gov.vn: thời gian báo cáo trên biểu 

mẫu và thực hiện báo cáo thống kê bằng các tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã 

sự dụng từ kỳ báo cáo tổng kết năm 2022. Việc báo cáo thống kê theo Tài liệu 

hướng dẫn sử dụng Phần mềm và Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm thống kê 

ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 

30/12/2020). Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần hỗ trợ về tài khoản và mật 

khẩu đăng nhập đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy – Điện thoại 

0984.957.622 để được hỗ trợ. 

Sau khi hoàn thành mỗi biểu thống kê trên Phần mềm, người dùng tải về và 

lưu trữ bản excel để phục vụ việc so sánh, đôi chiếu số liệu khi được yêu cầu. 

Chất lượng và thời hạn gửi báo cáo thống kê là một trong những tiêu chí xét thi 

đua năm 2023.  

Căn cứ nội dung văn bản 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. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Xuân Hưng 
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