
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:       /BC-TPUBND 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

 

Đông Phong, ngày    tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

THỐNG KÊ TƯ PHÁP- HỘ TỊCH THÁNG 01/ 2021 

(Từ ngày 11 tháng 3 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021) 

 

UBND xa ̃Đôn Phong báo cáo thống kê Tư pháp - Hô ̣tic̣h tháng 4/2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ THƯC̣ HIÊṆ : 

1. Kết quả đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn: (Biểu 13a) 

1.1 Đăng ký khai sinh: 

- Tổng: 24 trường hợp 

+ Đng ký mới: 01 trường hợp  

+ Đăng ký lại: 23 trường hợp (Quá hạn: 0; nam: 13, nữ:11) 

1.2. Đăng ký khai tử:  

 Tổng: 0;  Nam:  0 ; Nữ: 0; Phân loại tuổi: 

  +Dưới 16 tuổi  

 +Từ 16 tuổi trở lên 0;  

1.3. Đăng ký kết hôn:  

- Tổng: 0 

+ Kết hôn lần đầu: 0 

+ Kết hôn lần thứ hai trở lên: 0 

+ Tuổi kết hôn trung bình lần đầu: Nam: , Nữ:   

2. Số văn bản tự kiểm tra trên địa bàn xã: ( Biểu 03a) 

- Tổng số: Văn bản trong đó: 

+ Văn bản QPPL: 0  

+ Văn bản trái pháp luật: 0 

3. Kết quả đăng ký các việc hộ tịch tại UBND cấp xã:(Biểu 11a) 

- Thay đổi, cải chính, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch: 00 

- Giám hộ: 0 

- Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 01 trường hợp 

4. Kết quả chứng thực tại UBND cấp xã: (Biểu 17a) 



- Tổng số: 31  Lệ phí:  

+ Bản sao: 53  Lệ phí: 212.0000đ 

+ Chữ ký : 0         Lệ phí:  

+ Hợp đồng: 01  Lệ phí: 50.0000đ 

5. Kết quả tuyên truyền PBGDPL. 

- Tuyên truyền: 0 

6. Công tác hòa giải cơ sở: (Biểu 12a) 

Tổng số vụ: 0 (Tranh chấp khác:) 

+ Hòa giải thành: 0 

+ Hòa giải không thành:  

7. Phương hướng nhiệm vụ tháng 5  

- Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hánh chính cho công dân, đăng ký, 

quản lý hộ tịch đúng quy định. 

- Lập Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luận xuống thôn. 

Trên đây là báo cáo t hống kê công tác TP -HT tháng 4/2021 của UBND xã 

Đôn Phong./. 

 
Nơi nhâṇ: 
- Gửi bản điện tử; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- TT.ĐU - HĐND xa;̃ 

- Lưu: VP - TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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