
BỘ TƯ PHÁP  

 

Số: 177/BTP-KHTC 

  V/v thực hiện báo cáo thống kê 

chính thức năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 18 tháng 01  năm 2022 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

    

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư 

pháp; để kịp thời tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Tư 

pháp trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã 

hội, công bố thông tin thống kê ngành Tư pháp năm 2021, Bộ Tư pháp đề nghị 

Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc 

báo cáo thống kê kỳ báo cáo chính thức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Các Sở Tư pháp thực hiện 26 biểu báo cáo thống kê chính thức năm 

2021 theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Số liệu báo cáo gồm toàn 

bộ số liệu thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo, được tính từ ngày 01/01/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021.  

Báo cáo thống kê của Sở Tư pháp được gửi về Bộ Tư pháp trên Phần 

mềm thống kê ngành Tư pháp (dưới đây gọi tắt là Phần mềm) tại địa chỉ 

https://thongke.moj.gov.vn chậm nhất vào ngày 01/03/2022. 

2. Sở Tư pháp có văn bản yêu cầu các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã 

thực hiện báo cáo thống kê trên Phần mềm bằng các tài khoản và mật khẩu đăng 

nhập đã sử dụng từ kỳ báo cáo năm 2021.  

3. Việc báo cáo thống kê trên Phần mềm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp 

và UBND cấp xã thực hiện 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 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). 

Lưu ý:  

- 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, đối chiếu số liệu khi được yêu cầu. 

- Việc gửi báo cáo thống kê đảm bảo về chất lượng và thời hạn theo đúng 

quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP là một trong những tiêu chí chấm 

điểm thi đua để xét, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương năm 2022. 

https://thongke.moj.gov.vn/
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* Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc (nếu có), đề nghị các đơn vị 

liên hệ theo các đầu mối hỗ trợ như sau: 

- Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thống kê: Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - 

Tài chính, Bộ Tư pháp, điện thoại (024) 6273.9554 - (024) 6273.9546; 

- Hỗ trợ về mặt kỹ thuật, sử dụng phần mềm: bộ phận hỗ trợ người dùng 

Phần mềm Thống kê ngành Tư pháp, điện thoại 1900.8888.24 (nhánh số 3). 

Trân trọng đề nghị Đồng chí chỉ đạo, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư 

pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Cục KHTC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

Phan Anh Tuấn 
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