
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         SỞ TƯ PHÁP           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số: 556 /STP-VP                                  Quảng Trị, ngày  29 tháng 5 năm 2020                               

     V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp  

 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp  

          công tác 6 tháng cuối năm 2020 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

 

Thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp 

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; để có 

cơ sở tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo việc xây dựng Báo cáo của huyện, thành 

phố, thị xã về kết quả công tác tư pháp 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ, giải pháp 

công tác 6 tháng cuối năm 2020; thống kê số liệu theo hướng dẫn sau: 

1. Về Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác tư pháp năm 2020 của 

huyện, thành phố, thị xã (Có Đề cương báo cáo đính kèm). 

2. Về công tác thống kê số liệu công tác tư pháp 

Thống kê số liệu được thực hiện 06 biểu mẫu quy 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 (bao gồm các biểu mẫu 01b, 

04a, 09b, 11c, 17b, 22b). 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị cập nhật báo cáo lên phần mềm thống kê của 

ngành Tư pháp. 

 Đối với các xã sát nhập khi nhập báo cáo lên phần mềm thống kê tạm 

thời sử dụng tài khoản cũ vì Bộ chưa kịp cập nhật. 

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

a) Thời gian báo cáo sơ kết, thống kê số liệu: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

30/6/2020, trong đó số liệu thực tế được lấy từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/5; số 

liệu ước tính được lấy từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6. 

b) Thời hạn, địa chỉ gửi báo cáo sơ kết, thống kê số liệu: Báo cáo sơ kết, 

biểu mẫu thống kê gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/6/2020. Báo cáo được gửi 

về Sở Tư pháp bằng hình thức văn bản (theo địa chỉ: Sở Tư pháp Quảng Trị, số 

87- Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà) và bản điện tử (theo địa chỉ hộp thư: 

hoangngochanh@quangtri.gov.vn). 

  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng Tư pháp (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

                     

 

Hoàng Kỳ 
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