
 

                                                     QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 

 

                                       BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Tư pháp tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, tổ chức rà 

soát thường xuyên các báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sửa đổi, bổ 

sung và công bố kịp thời Danh mục báo cáo khi có sự thay đổi. 

Cục Công nghệ thông tin kịp thời công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1011/QĐ-BTP ngày 06 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 4; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ,  

   cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc  

  trung ương (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021 
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