
 

UBND TỈNH SƠN LA 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /VPUB-TCHCQT 

V/v báo cáo thống kê hoạt động 

tư pháp năm 2022 chính thức 

           Sơn La, ngày        tháng      năm  

Kính gửi: Sở Tư pháp. 

Thực hiện Công văn số 63/STP-VP ngày 13/01/2023của Sở Tư pháp về 

việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê hoạt động tư pháp năm 2022 chính 

thức; căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2029 của Bộ Tư pháp quy 

định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp. Văn phòng 

UBND tỉnh báo cáo thống kê theo kỳ báo cáo năm 2022 như sau: 

1. Tình hình lập báo cáo thống kê 

-  Tổng số báo cáo thống kê kèm theo Công văn: 02. 

-  Số ký hiệu và tên biểu báo cáo thống kê gửi kèm công văn: 

+ Báo cáo 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: 03a/BTP/VĐC/PC. 

+ Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật: 

09c/BTP/PBGDPL. 

+ Báo cáo Giám định tư pháp theo vụ việc - Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

của tỉnh: 27b/BTP/BTTP/GĐTP: Không phải thực hiện. Lý do: Văn phòng 

UBND tỉnh không có chức năng, nhiệm vụ giám định tư pháp và không có công 

chức được bổ nhiệm giám định tư pháp. 

2. Những vấn đề cần thuyết minh để làm rõ hơn về nội dung số liệu 

thống kê trong một số biểu mẫu báo cáo 

Với đặc thù hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh phục vụ các 

hoạt động của UBND tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo các báo cáo viên 

pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho công chức, viên chức, nhân 

viên cơ quan tại các cuộc giao ban hàng tuần. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (Báo cáo); 

- LĐVP; 

- Trang Thông tin điện tử Văn phòng; 

- Lưu: VT, TCHCQT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Sòi Đức Nghĩa 
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