
 

       UỶ BAN NHÂN DÂN 

      HUYỆN NGHI XUÂN  

        Số:         /UBND-TP 

   V/v báo cáo thống kê ngành  

          Tư pháp năm lần 1   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Nghi Xuân, ngày        tháng 11 năm 2021 

           Kính gửi:   Sở Tư pháp. 

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp, 

quy định một số nội dung về hoạt động của Ngành Tư pháp, UBND huyện báo 

cáo thống kê theo kỳ báo cáo năm lần 1 năm 2021 như sau: 

 1. Tình hình lập báo cáo thống kê: 

  Đơn vị tiến hành báo cáo 10 biểu mẫu theo quy định của Thông tư số 

03/2019/TT-BTP về báo cáo năm lần 1 năm 2021 thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện (có số liệu kèm theo), bao gồm: 

  - Báo cáo theo biểu mẫu số 01b/BTP/VĐC/XDPL về số văn bản QPPL do 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn soạn thảo, ban hành. 

  - Báo cáo theo Biểu mẫu số 04a/BTP/KTrVB/KTTTQ về số văn bản đã 

được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo biểu 05b/BTP/KTrVB/RSVB về số văn bản quy phạm pháp 

luật đã được rà soát trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo biểu 09b/BTP/PBGDPL về  tình hình tổ chức và hoạt động 

phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. 

  - báo cáo theo biểu 10b/BTP/PBGDPL về kết quả thực hiện công tác 

PBGDPL  trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo Biểu mẫu số 11c/BTP/PBGDPL/HGCS về tình hình tổ chức 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo Biểu mẫu số 13b/BTP/HTQTCT/HT về kết quả đăng ký 

khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo Biểu mẫu số 17b/BTP/HTQTCT/CT về kết quả chứng thực 

trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo Biểu mẫu số 22b/BTP/CN-NN về kết quả đăng ký nuôi con 

nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện. 

  - Báo cáo theo Biểu mẫu số 23b/BTP/ĐKQGGDBĐ về kết quả đăng ký, 

cung cấp thông tin và biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn huyện. 

  2. Liệt kê rõ số, ký hiệu, tên báo cáo thông kê có trách nhiệm phải báo 

cáo trong kỳ nhưng không gửi báo cáo, cụ thể như sau: 

  Trong năm 2021, tất cả các báo cáo thuộc trách nhiệm của UBND huyện 

phải báo cáo năm lần 1 đều được tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định. 



 

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

trong báo cáo thống kê. 

  Tất cả biểu mẫu thống kê báo cáo đúng số liệu thực tế trên toàn huyện.  

  4. Những khó khăn, vướng mắc: 

  - So sánh số liệu thực tế đã đăng ký khai sinh trong sổ gốc với số liệu đã 

nhập vào phần mềm hộ tịch điện tử số liệu không khớp nhau. 

  - Nhập dữ liệu khai sinh vào hệ thống phần mềm hộ tịch điện tử khi lấy số 

“định danh cá nhân” phải đến mấy ngày sau mới nhận được kết quả nên chậm 

trong việc xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. 

  Trên đây là báo cáo thống kê theo kỳ báo cáo năm 2021 chính thức theo 

biểu mẫu quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP, UBND huyện báo cáo để Sở Tư 

pháp theo dõi, tổng hợp./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;  

- Phòng Tư pháp; 

- Các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP. 
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