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BỘ TƯ PHÁP 

Biểu mẫu số 1

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);

Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do các Bộ, Ngành 
chủ trì soạn thảo được ban hành

Số văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các 
cấp ban hành

Tổng 
số ước 
tính 1 
năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Số ước 
tính 

Số thực hiện 

Số ước 
tính 

Số thực hiện 

Tổng 
số

Trong đó

Tổng số

Chia ra theo cấp thực hiện

Thông tư của 
Bộ, ngành

Thông tư liên tịch  với 
TANDTC, 

VKSNDTC, bộ ngành

Tại cấp 
tỉnh

Tại cấp 
huyện Tại cấp xã

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tổng số tại địa bàn cả 
nước 1.105 183 922 770 0 25.814 3.957 21.857 3.426 3.069 15.362

I. Tại các Bộ, Ngành ở 
Trung ương

1.085 183 902 762 0 - - - - - -

II. Tại Bộ Tư pháp 20 0 20 8 0 - - - - - -

III. Tại các địa phương - - - - - 25.814 3.957 21.857 3.426 3.069 15.362

Ghi chú:
Ô có dấu "-" Số liệu không phát sinh
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BỘ TƯ PHÁP 

Biểu mẫu số 2

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);

Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Đơn vị tính: Văn bản

Số dự thảo VBQPPL do 
Bộ Tư pháp và các tổ 

chức pháp chế Bộ 
(Ngành) thẩm định

Số đề nghị xây dựng 
Nghị quyết của HĐND 
cấp tỉnh do Sở Tư pháp 

thẩm định 

Số dự thảo VBQPPL do cơ quan tư pháp thẩm định

Tổng số 
ước 

tính 1 
năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra Tổng số Chia ra

Số ước 
tính

Số 
thực 
hiện

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra
Số dự thảo VBQPPL do 

Phòng Tư pháp thẩm 
định

Số dự thảo VBQPPL do Sở 
Tư pháp 

Số ước 
tính 

Số 
thực 
hiện

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Số ước 
tính 

Số 
thực 
hiện

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tổng số tại địa bàn cả 
nước (1.172) (74) (1.098) (272) (47) (225) (8.816) (1.474) (7.342) (3.728) (622) (3.106) (5.088) (852) (4.236)

I. Tại các Bộ, Ngành ở 
Trung ương (932) (74) (858)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

II. Tại Bộ Tư pháp (240) (0) (240)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

III. Tại các địa phương  -  -  - (272) (47) (225) (8.816) (1.474) (7.342) (3.728) (622) (3.106) (5.088) (852) (4.236)

Ghi chú:
Ô có dâu "-" Số liệu không phát sinh
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BỘ TƯ PHÁP 

Biểu mẫu số 3
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số văn bản quy phạm pháp 
luật (VBQPPL) đã tự kiểm tra

 Số VBQPPL phát hiện 
trái pháp luật (Số thực 

hiện) 
 Số VBQPPL phát hiện trái pháp luật đã xử lý 

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

 Tổng số 

 Trong đó:  Số 
VB trái PL về 

thẩm quyền ban 
hành, nội dung 

 Tổng số 
ước tính 
1 năm 

 Chia ra 

Số ước 
tính

 Số thực 
hiện 

 Số ước 
tính  

 Số thực hiện 

 Tổng 
số 

Chia ra

Đã xử lý 
trong kỳ báo 

cáo

VB của kỳ trước  
được xử lý trong 

kỳ này

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tổng số tại địa bàn cả 
nước

23.862 3.823 20.039 1.263 300 975 160 815 752 63

I. Tại các Bộ, Ngành ở 
Trung ương

1.845 154 1.691 43 8 27 2 25 24 1

II. Tại các địa phương 22.018 3.670 18.348 1.220 292 948 158 790 728 62
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 4

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN THEO THẨM QUYỀN
Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);

Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL) đã 

kiểm tra theo thẩm quyền

 Số VBQPPL phát hiện trái 
pháp luật (Số thực hiện) 

 Số VBQPPL phát hiện trái pháp luật đã xử lý 

 Tổng 
số ước 
tính 1 
năm 

 Chia ra 

 Số ước 
tính  

 Số thực hiện 

 Tổng 
số 

Chia ra

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra
 Tổng số 

 Trong đó:  Số 
VB trái PL về 

thẩm quyền ban 
hành, nội dung 

Đã xử lý 
trong kỳ 
báo cáo

VB của kỳ trước  
được xử lý 
trong kỳ nàySố ước 

tính
 Số thực 

hiện 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tổng số tại địa bàn cả nước 27.504 3.709 23.795 4.065 1.005 3.560 484 3.076 2.972 104
I. Tại các Bộ, Ngành ở Trung 
ương 10.503 875 9.628 1.419 239 1.308 109 1.199 1.158 41

II. Tại các địa phương 17.000 2.833 14.167 2.646 766 2.252 375 1.877 1.814 63
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 5
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);

Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);
Đơn vị tính: Văn bản

Số văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) phải được rà soát 

(trong kỳ báo cáo)

Kết quả xử lý VBQPPL 
sau rà soát trong kỳ báo cáo(số văn 
bản được đề nghị sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý 
xong của các kỳ trước (số văn bản 
được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Tổng 
số ước 
tính 01 

năm

Chia ra
Tổng số 

ước 
tính 01 

năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 
01 năm

Chia ra

Số ước 
tính

Số thực hiện

Số ước 
tính

Số thực hiện

Số ước 
tính

Số thực hiện

Tổng 
số

Trong đó: 
Đã được 

rà soát
Tổng số Trong đó: 

đã xử lý
Tổng 

số

Trong 
đó: đã xử 

lý

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tổng số tại địa bàn cả nước 50.480 7.917 42.563 40.881 9.678 1.486 8.192 7.145 587 90 497 316

I. Tại các Bộ, Ngành ở Trung ương 6.135 913 5.222 5.234 1.391 145 1.246 915 165 16 149 108

II. Tại các địa phương
44.345 7.004 37.341 35.647 8.287 1.341 6.946 6.230 422 74 348 208
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BỘ TƯ PHÁP
Biểu mẫu số 6

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ SỐ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT CẤP XÃ 
VÀ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN CẢ NƯỚC

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính: 01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Tuyên truyền viên 
pháp luật cấp xã

Báo cáo viên 
pháp luật cấp 

huyện

Báo cáo viên 
pháp luật cấp 

tỉnh

Báo cáo viên pháp 
luật cấp Trung ương

A (1) (2) (3) (4)

Tổng cả nước 141.899 16.794 6.613 1.351
I. Tổng số tại các Bộ, Ngành ở Trung 
ương - - - 1.351

II. Tổng số tại các địa phương 141.899 16.794 6.613 -

Ghi chú:

Tính đến ngày 11/12/2017: Theo số liệu quản lý của Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến Giáo dục pháp luật) thì số Báo cáo viên pháp 
luật cấp Trung ương trên địa bàn cả nước là  1.883 người
Ô có dấu "-" Số liệu không phát sinh
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 7
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ THƯC̣ HIÊṆ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL)

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính: 01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Phổ biến pháp luật trực tiếp (PBPLTT) Thi tìm hiểu pháp luật Số tài liệu PBGDPL được phát 
hành miễn phí (Bản)

Số lần phát sóng chương trình 
PBGDPL trên đài truyền 

thanh xã (lần)

Số lượng tin bài về pháp luật 
được đăng tải, phát trên 

phương tiện thông tin đại 
chúng (tin, bài)

Số cuộc PBPL TT
(Cuộc) Số lượt 

người tham 
dự (số thực 

hiện)
 (Lượt 
người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt 
người dự 

thi (số 
thực hiện)

(Lượt 
người)

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Chia ra Tổng 
số ước 
tính 1 
năm

Chia ra
Số ước 

tính 
Số thực 

hiện 
Số ước 

tính
Số thực 

hiện 
Số ước 

tính 
Số thực 

hiệnSố ước 
tính

Số thực 
hiện 

Số 
ước 
tính

Số 
thực 
hiện 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 Tổng số tại địa bàn 
cả nước (1.240.637) (177.806) 1.062.831 66.866.644 11.955 2.048 9.907 5.612.051 63.396.828 9.952.573 53.444.255 1.326.785 211.404 1.115.381 3.647.547 360.519 3.287.028

I. Tại các Bộ, Ngành 
ở Trung ương

(179.133) (3.937) (175.196) (12.768.411) (333) (80) (253) (361.407) (8.770.979) (1.067.521) (7.703.458) (0) (0) (0) (3.048.997) (261.873) (2.787.124)

II. Tại các địa 
phương

(1.061.504) (173.869) (887.635) (54.098.233) (11.622) (1.968) (9.654) (5.250.644) (54.625.849) (8.885.052) (45.740.797) (1.326.785) (211.404) (1.115.381) (598.550) (98.646) (499.904)
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BỘ TƯ PHÁP 

Biểu mẫu số 8
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

Năm 2017
 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017); 
Số ước tính: 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Tổ chức tổ hòa giải
Tổng số vụ việc 

tiếp nhận hòa 
giải (bao gồm số 

vụ chưa giải 
quyết xong kỳ 
trước chuyển 

sang) 
(Số thực hiện)

Kết quả giải quyết (vụ việc)

Số tổ hòa giải 
(tổ)

Số hòa giải 
viên 

(người)

Số vụ việc hòa giải thành

Số vụ việc hòa 
giải không 

thành (Số thực 
hiện )

Số vụ việc chưa 
giải quyết xong 
(Số thực hiện )

Tổng số 
ước tính 
01 năm

Chia ra

Số ước tính Số thực hiện 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tổng các địa phương 105.659 639.638 134.680 128.678 21.516 107.162 23.582 3.936
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 9

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ TRONG NƯỚC 
TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN CẢ NƯỚC

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);

Số ước tính:  02 tháng (01/11/2017-31/12/2017).

ĐĂNG KÝ KHAI SINH (Trường hợp) ĐĂNG KÝ KHAI TỬ (Trường hợp)

Đăng ký mới Đăng ký lại Đăng ký mới Đăng ký lại

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Tổng số 
ước 

tính 1 
năm

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

Tổng 
số ước 
tính 1 
năm

Số ước 
tính

Số thực 
hiệnSố ước 

tính

Số thực hiện

Tổng số

Trong đó: 
Đăng ký 
khai sinh 
quá hạn

(A) (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng số tại địa 
bàn cả nước 1.953.345 319.489 1.633.856 369.057 791.287 128.999 662.288 533.817 86.171 447.646 16.780 2.717 14.063
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 10
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN

 CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN CẢ NƯỚC
Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  02 tháng (01/11/2017-31/12/2017).

I. Khai sinh 
(Chia theo quốc tịch của cha, mẹ)

(Trường hợp)

II. Khai tử
(Trường hợp)

III. Kết hôn 
(Cặp)

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Số ước 
tính Số thực hiện

Tổng số 
ước tính 1 

năm
Số ước tính Số thực hiện

(A) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng số tại địa bàn 
cả nước 4.955 830 4.125 868 134 734 18.718 2.985 15.733
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 11
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ CHỨNG THỰC 

TẠI CÁC PHÒNG TƯ PHÁP VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CẤP XÃ, 
TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG (CC) TRÊN CẢ NƯỚC

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);

Số ước tính:  02 tháng (01/11/2017-31/12/2017).

Nội dung

Số bản sao Số việc chứng thực hợp đồng, giao dịch và 
các giấy tờ, văn bản khác

Tổng số ước tính 1 
năm

Chia ra Tổng số ước 
tính 1 năm

Chia ra

Số ước tính Số thực hiện Số ước tính Số thực hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tổng số cả nước 116.881.069 19.440.991 97.440.078 8.263.893 1.369.864 6.894.029

I Tại Phòng Tư pháp 4.449.205 814.565 3.634.640 1.081.168 177.137 904.031

II Tại UBND cấp xã 82.020.227 13.733.574 68.286.653 6.080.179 1.010.603 5.069.576

III Tại Phòng CC, Văn phòng CC 30.411.637 4.892.852 25.518.785 1.102.546 182.124 920.422
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Biểu mẫu số 12

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC 
TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN CẢ NƯỚC

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  02 tháng (01/11/2017-31/12/2017).

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 
(Cặp)

ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI
(Trường hợp)

Đăng ký mới Đăng ký lại
Tổng số ước 
tính 1 năm Số ước tính Số thực hiệnTổng số ước 

tính 1 năm Số ước tính Số thực hiện Tổng số ước 
tính 1 năm Số ước tính Số thực 

hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tổng số tại địa 
bàn cả nước 697.175 113.700 583.475 15.990 2.597 13.393 2.840 453 2.387
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 13
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ  SỐ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (LLTP) ĐÃ CẤP

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số Phiếu LLTP số 1 đã cấp Số Phiếu LLTP số 2 đã cấp
Tổng số ước tính 

1 năm Số ước tính Số thực hiện Tổng số ước tính 
1 năm Số ước tính Số thực hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tổng số cả nước (332.003) (50.190) (281.813) (121.972) (17.136) (104.836)

I. Tại Trung tâm lý lịch 
tư pháp quốc gia (502) (84) (418) (637) (106) (531)

II. Tổng số tại các địa 
phương (331.501) (50.106) (281.395) (121.335) (17.030) (104.305)
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 14

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017); 
Số ước tính: 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số lượt người được trợ giúp 
pháp lý

(Lượt người)

Số vụ việc trợ giúp pháp lý
(Vụ việc)

Tổng số vụ việc tiếp nhận trợ giúp pháp lý Kết quả trợ giúp pháp lý

Tổng số 
ước tính 1 

năm 

Chia ra
Số vụ 

việc đã 
hoàn 
thành

(Số thực 
hiện)

Số vụ 
việc 

chuyển đi 
nơi khác
(Số thực 

hiện)

Số vụ 
việc 

chuyển 
sang kỳ 

sau 
(Số thực 

hiện )

Tổng số 
ước tính 
1 năm 

Chia ra

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính Tổng số 

Trong đó: Tham gia tố tụng

Tổng số

Chia theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý

PL 
Hình sự

PL dân sự, 
HNGD

PL Hành 
chính

Các lĩnh 
vực PL 

khác

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng số tại địa 
bàn cả nước

(87.268) (15.294) (71.974) (87.906) (15.602) (72.304) (13.295) (9.670) (2.968) (556) (101) (66.453) (1) (5.850)
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BỘ TƯ PHÁP
Biểu mẫu số 15

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 
(Đối với tài sản là tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017;

 Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu 
bay hoặc tàu biển

(Đơn) 

 Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất

(Đơn) 

 Cung cấp thông tin về đăng ký giao dịch 
bảo đảm về bất động sản (bao gồm tàu 

bay, tàu biển)
(Đơn) 

 Trường hợp không 
phải nộp lệ phí đăng ký 

giao dịch bảo đảm 
(trường hợp)

(số thực hiện) 

 Số đơn thụ 
lý (Số thực 

hiện) 

 Số đơn đã giải quyết 
 Số đơn 

thụ lý (Số 
thực hiện) 

 Số đơn đã giải quyết  Số đơn 
thụ lý 

(Số thực 
hiện) 

 Số đơn đã giải quyết 
 Số đơn thụ 
lý (Số thực 

hiện) 

 Số đơn đã 
giải quyết Tổng số 

ước tính 
1 năm

Chia ra
Tổng số ước 

tính 1 năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính 

Số thực 
hiện 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

 TỔNG SỐ (337) (403) (66) (337) (2.454.619) (2.903.014) (453.471) (2.449.543) (10.881) (12.956) (2.078) (10.878) (228.242) (228.240)

 I. Tại Bộ Giao 
thông vận tải  (337) (403) (66) (337)

( -  )         ( -  )                ( -  )         ( -  )         
(25) (30) (5) (25) (0) (0)

 II. Tại địa bàn 
tỉnh/thành phố (0) (0) (0) (0) (2.454.619) (2.903.014) (453.471) (2.449.543) (10.856) (12.926) (2.073) (10.853) (228.242) (228.240)
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BỘ TƯ PHÁP

Biểu mẫu số 16
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM (GDBĐ)

 (Đối với tài sản là động sản; Tiếp nhận văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông)
Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng (01/01/2017-30/11/2017);
Số ước tính: 01 tháng (01/12/2017-31/12/2017).

 Đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, 
thông báo kê biên tài sản là động sản 

(trừ tàu bay, tàu biển) 
(Đơn) 

 Cung cấp thông tin về giao dịch bảo 
đảm, hợp đồng, tài sản kê biên là 
động sản (trừ tàu bay, tàu biển) 

(Đơn) 

 Kết quả tiếp nhận văn bản thông báo về việc thế chấp 
phương tiện giao thông 

(Văn bản) 
Trường 

hợp không 
phải nộp lệ 

phí đăng 
ký giao 

dịch bảo 
đảm 

(trường 
hợp)(số 

thực hiện)

 Số đơn 
thụ lý 

(Số thực 
hiện)  

 Số đơn đã giải quyết 
 Số đơn 
thụ lý 

(Số thực 
hiện) 

 Số đơn đã giải quyết 
Số văn bản yêu cầu thông báo 
về việc thế chấp phương tiện 

giao thông 

 Số văn bản thông báo kết quả 
tiếp nhận, giải quyết thông tin về 

tài sản bảo đảm  

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Số ước 
tính

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính

Số thực 
hiện 

Số ước 
tính

Số thực 
hiện 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
 Tổng số tại các Trung tâm 
đăng ký giao dịch, tài sản 
của Cục Đăng ký Quốc gia 
GDBĐ 

( 566.921) ( 618.460) 51.539 ( 566.921) ( 3.524)  ( 3.844)  320 ( 3.524) ( 272.722) 22.727 ( 249.995) ( 261)     22 ( 239)        232

( 1)
 Trung tâm ĐKGDTS tại 
Hà Nội ( 191.501) ( 191.501) ( 1.551)  ( 1.551) ( 38.694)  ( -  )         

0

( 2)
 Trung tâm ĐKGDTS tại 
Đà Nẵng ( 182.364) ( 182.364) ( 1.333)  ( 1.333) ( 109.301) ( 125)        

0

( 3)
 Trung tâm ĐKGDTS tại 
thành phố Hồ Chí Minh ( 193.056) ( 193.056) ( 640)     ( 640)    ( 102.000) ( 114)        

232

Ghi chú:
Ô trống: đơn vị không báo cáo hoặc có biểu báo cáo nhưng để trống ô số liệu
Ô có dấu "-": Số liệu không phát sinh
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Biểu mẫu số 17
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 

năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp (Vụ việc)

Tổng số Chia ra

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

Theo yêu cầu của cơ quan tiến 
hành tố tụng

Theo yêu cầu của người yêu 
cầu giám định 

Theo yêu cầu của cá nhân, tổ 
chức khác

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

Số ước 
tính

Số thực 
hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tổng số tại địa bàn 
cả nước 156.864 21.950 134.914 129.088 18.107 110.981 8.645 1.297 7.348 19.131 2.546 16.585

I. Tại các Bộ, Ngành 
ở Trung ương 1.416 122 1.294 100 12 88 5 1 4 1.311 109 1.202

II. Tại các địa 
phương 155.448 21.828 133.620 128.988 18.095 110.893 8.640 1.296 7.344 17.820 2.437 15.383
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Biểu mẫu số 18
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (BĐGTS)

năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)
Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính: 02 tháng (01/11/2017-31/12/2017);

Số tổ chức BĐGTS
(Tổ chức)

Tổng số 
đấu giá 

viên

(Người)

Số cuộc bán đấu giá đã thực hiện 
(Cuộc)  Tổng số phí đấu giá thu được

(Đồng) 

 Tổng số tiền nộp ngân sách theo quy định 
(Đồng) 

 Tổng 
số 

 Chia ra Tổng số cuộc Trong đó
Số cuộc BĐG thành

Tổ chức 
bán đấu 

giá 
chuyên 
nghiệp

Hội 
đồng 

BĐGTS

Tổng số 
ước tính  

1 năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính 

1 năm

Chia ra

Tổng số ước 
tính  1 năm

Chia ra

Tổng số ước 
tính  1 năm

Chia ra

Số ước 
tính

 Số thực 
hiện 

Số 
ước 
tính

 Số 
thực 
hiện 

Số ước tính  Số thực hiện Số ước tính  Số thực hiện 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Tổng số tại địa 
bàn cả nước 659 529 130 1.164 29.487 4.997 24.490 25.160 4.181 20.979 165.787.376.139 26.509.350.310139.278.025.829 1.294.183.903.412184.108.551.144 1.110.075.352.268

Ghi chú:

Theo số liệu quản lý của Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) thì số tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn cả nước là 466 tổ chức.
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Biểu mẫu số 19
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI

năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính: 02 tháng (01/11/2017-31/12/2017);

Tổng số 
tổ chức 
trọng 

tài 
(Tổ 

chức)

Số lượng 
Chi 

nhánh/ 
Văn 

phòng đại 
diện 

(Tổ chức)

Số trọng 
tài viên  
(Người)

Số vụ 
việc đã 

tiếp nhận 
(Vụ việc)

Hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 
(Vụ việc)

Tổng số tiền thu được
(đồng)

Tổng số tiền đã nộp thuế và nghĩa vụ tài chính 
(đồng)

Số vụ việc đã hòa giải thành
Số vụ 

việc đã 
có phán 
quyết 

trọng tài

Số vụ 
việc đang 
giải quyết  

Tổng số ước tính 
1 năm

Chia ra

Tổng số ước tính 
1 năm

Chia ra

Tổng số 
ước tính  

1 năm

Chia ra

Số ước tính Số thực hiện Số ước tính Số thực hiệnSố ước 
tính

Số thực 
hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tổng số 24 9 758 36.895 410 68 342 24.122 12.431 91.879.760.098 15.313.293.349 76.566.466.749 14.076.351.351 2.346.058.559 11.730.292.792

I. Trung tâm trọng 
tài 20 3 575 36.776 399 66 333 24.069 12.374 63.079.760.098 10.513.293.349 52.566.466.749 8.970.351.351 1.495.058.559 7.475.292.792

II. Chi nhánh/Văn 
phòng đại diện tổ 
chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam

4 6 183 119 11 2 9 53 57 28.800.000.000 4.800.000.000 24.000.000.000 5.106.000.000 851.000.000 4.255.000.000
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Biểu mẫu số 20

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LUẬT SƯ TRONG NƯỚC
năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính: 02 tháng (01/11/2017-31/12/2017);

Số tổ chức hành nghề luật 
sư

(Tổ chức)
Số LS 
hành 

nghề tại 
địa 

phương 
(Người)

Số việc thực hiện xong (Việc) Doanh thu (đồng)

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Số ước 
tính

Số thực hiện Doanh thu (đồng) Trong đó: Nộp thuế (đồng)

Tổng 
số

Chia ra

Tổng số

Chía ra

Tổng số ước tính 1 
năm

Chia ra

Tổng số ước tính 
1 năm

Chia ra

Văn 
phòng 
Luật sư

Công 
ty Luật

Số việc 
tố tụng

Số việc tư 
vấn pháp 
luật và 
dịch vụ 
pháp lý 

khác

Trợ giúp
 pháp lý Số ước tính Số thực hiện Số ước tính Số thực hiện

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

 Tổng số tại địa 
bàn cả nước 3.089 2.064 1.025 5.157 82.688 12.879 69.809 14.868 41.866 13.075 1.167.566.837.243 194.297.371.614 973.269.465.629 138.312.241.602 22.970.722.766 115.341.518.836

Ghi chú:
- Số liệu thống kê về tổng số luật sư do các Sở tư pháp báo cáo về Bộ tại cột 4 của Biểu này là số liệu thống kê không đầy đủ. Tính đến ngày 11/12/2017:
+ Theo số liệu quản lý của Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) thì số luật sư được cấp chứng chỉ hành nghề trên địa bàn cả nước là 14.818 người
+ Theo số liệu của Liên đoàn Luật sư thì số cấp thẻ luật sư là 11.780 người 
- Hà Nội: Số liệu trong báo cáo này được tổng hợp từ báo cáo của 127/1.130 số tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Theo quản lý của Sở Tư pháp, số luật sư là thành viên của Đoàn luật sư địa phương là 
3.247 luật sư.

- TP. Hồ Chí Minh: Số liệu trong báo cáo này được tổng hợp từ báo cáo của 658/1.646 số tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Theo quản lý của Sở Tư pháp, số luật sư là thành viên của Đoàn luật sư địa 
phương là 4.868 luật sư.
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Biểu mẫu số 21

TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)
Số thực hiện: 10 tháng (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính: 02 tháng (01/11/2017-31/12/2017);

Số tổ chức hành nghề 
công chứng
(Tổ chức) 

Số công chứng viên
(Người)

Số việc công chứng  
(Việc)

Số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc nộp 
thuế 

(đồng)

Tổng số ước 
tính 1 năm

Số ước 
tính 

Số thực hiện

Tổng số ước tính 
1 năm

Chia ra

Tổng 
số

Chia theo loại 
hình tổ chức

Tổng 
số

Chia theo loại 
hình tổ chức

Tổng số

Chia ra

Số ước tính Số thực hiệnPhòng 
công 
chứng

Văn 
phòng 
công 
chứng

Phòng 
công 
chứng

Văn 
phòng 
công 
chứng

Công 
chứng hợp 
đồng, giao 

dịch

Công chứng 
bản dịch và 
các loại việc 

khác

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng số tại địa 
bàn cả nước 970 133 837 2.398 428 1.970 5.328.751 861.603 4.467.148 4.195.445 271.703 298.915.242.391 47.520.881.059 251.394.361.332
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Biểu mẫu số 22
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ LÀM CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

Năm 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng đối với Bộ, Ngành (01/01/2017-30/11/2017); 10 tháng đối với địa phương (01/01/2017-31/10/2017);
Số ước tính:  01 tháng đối với Bộ, Ngành (01/12/2017-31/12/2017); 02 tháng đối với địa phương (01/11/2017-31/12/2017);

Tổ chức pháp chế 
(Số thực hiện)

Số công chức, viên chức làm công tác pháp chế 
(Người)

Có tổ chức bộ 
máy (Phòng/ 
Ban thuộc cơ 

cấu

Chưa thành 
lập  tổ chức, 

cử công 
chức, viên 

chức chuyên 
trách

Chưa thành lập  
tổ chức, cử 

công chức, viên 
chức kiêm 

nhiệm

Tổng số 
ước tính 1 

năm

Chia ra

Số ước 
tính

Số thực hiện

Tổng số
Chia theo tính chất: Chia theo trình độ 

chuyên môn

Chuyên 
trách

Kiêm 
nhiệm

Chuyên 
môn luật

Chuyên 
môn khác

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tổng số tại địa bàn cả nước 240) 469) 2078) 6919) 879) 6040) 1817) 4223) 5011) 1189)

I. Tại các Bộ, Ngành ở Trung ương 135) 259) 1445) 5176) 718) 4458) 1454) 3004) 4190) 428)

II. Tại các địa phương
105) 210) 633) 1743) 161) 1582) 363) 1219) 821) 761)
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Biểu mẫu số 23
TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ TẠI BỘ TƯ PHÁP

Năm 2017  (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Số thực hiện: 11 tháng (01/01/2017-30/11/2017);
Số ước tính:  01 tháng (01/12/2017-31/12/2017);

Đơn vị tính: Hồ sơ

Nội dung

Số hồ sơ tiếp nhận Số hồ sơ có kết quả chuyển trả cơ quan yêu cầu

Tổng số ước 
tı́nh 1 năm

Chia ra

Tổng số 
ước tı́nh 1 

năm

Chia ra

Số 
ước 
tı́nh

Số thưc̣ hiêṇ 

Số ước 
tı́nh

Số thưc̣ hiêṇ

Tổng 
số

Trả lại 
hoàn 
thiện

Chuyển thực hiện

Tổng 
số

Có Điều 
ước quốc tế

Chưa có 
Điều ước 

quốc tếTổng số

Chia ra

Có Điều 
ước quốc tế

Chưa có Điều 
ước quốc tế

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tổng số 2.574 2.574 333 2.241 1.826 415 2.452 2.452 1.023 1.429

1 Ủy thác tư pháp Việt Nam gửi 
ra nước ngoài 1.854 1.854 319 1.535 1.154 381 1.832 1.832 452 1.380

2 Ủy thác tư pháp nước ngoài 
đến Việt Nam 720 720 14 706 672 34 620 620 571 49


