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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2021 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 

ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

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 Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng 

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

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-BTP ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 

của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố, phổ biến các thông tin thống kê: 

1. Công bố, phổ biến các thông tin thống kê năm 2021 thuộc Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành Tư pháp. 

2. Phổ biến các thông tin thống kê năm 2021 trong Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia thuộc trách nhiệm thu thập của Bộ Tư pháp, đã được cấp có thẩm 

quyền công bố theo quy định. 

3. Nội dung thông tin thống kê thuộc diện công bố, phổ biến thể hiện chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Thủ trưởng các Tổ chức pháp chế Bộ, 

ngành; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Tổng cục Thống kê, Bộ KHĐT 

 (để theo dõi); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp 

(để đăng trên Cổng TTĐT của Bộ);  

- Lưu: VT, Cục KHTC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 
 

 

Mai Lương Khôi 
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