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V/v tiếp tục tuyên truyền các 
phong trào thi đua yêu nước, 

phát hiện, nhân rộng điển 
hình tiên tiến năm 2018 

                  
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 6 năm 2018 

 
 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

Trong thời gian qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư 
pháp, UBND tỉnh, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía 
Bắc, Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tỉnh và các cơ quan có thẩm 
quyền phát động, phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
được duy trì thường xuyên, sổi nổi và có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực 
vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác tư pháp được giao. 
Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến1, 
được các cấp có thẩm quyền khen thưởng2.  

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018, kịp thời phát hiện, biểu 
dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị 
trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền các văn bản về thi đua, yêu nước 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của 
Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, 
Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tư tưởng về thi 
đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 70 năm 
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 
11/6/2018) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tới toàn 
thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp do phòng, đơn vị, địa 
phương mình quản lý. 

2. Về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động 
năm 2018, gồm:“Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đổi mới lề lối làm việc, siết chặt 

                                         
1 Có 08 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 
2018  được Chi bộ Sở Tư pháp biểu dương, trong đó có 01 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng 
Giấy khen (Công văn số 1827/STP-VP ngày 11/6/2018). 
01 cá nhân điển hình tiên tiến được lựa chọn tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu 
gọi thi đua ái quốc (Công văn số 1148/STP-VP ngày 10/4/2018). 
2 Năm 2017 có 45 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, trong đó 07 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi 
đua cơ sở; 05 tập thể được công nhận tập thể lao động tiên tiến, trong đó 02 tập thể được công nhận Tập thể lao 
động xuất sắc; 04 tập thể, 15 cá nhân được tặng Giấy khen; 02 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bẳng khen của 
UBND tỉnh; 01 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp. 
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kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính 
trị được giao năm 2018” và phong trào thi đua“Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”. Kết hợp 
với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả 03 phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt 
trong các phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn hiện nay: Phong trào thi 
đua“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020”; phong trào thi đua“Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016 - 2020”và phong trào thi 
đua“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”.  

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cần gắn với chủ đề công tác 
của năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. 

3. Về tiêu chí tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: 

3.1. Tiêu chí đối với tập thể: 

- Hoàn thành đúng và vượt tiến độ, có chất lượng 100% công việc được giao. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị chấp 
hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước.  

- Công chức, viên chức của phòng, đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, kỉ cương, đạo 
đức công vụ, thời gian làm việc của và nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 
đơn vị.  Không có công chức, viên chức bị nhắc nhở, vi phạm. 

- Có công chức, viên chức trong phòng, đơn vị có đề tài, sáng kiến, giải 
pháp để đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
của phòng, đơn vị, của Sở, của Ngành. 

 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của phòng, đơn vị; xây 
dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; nội bộ đoàn kết; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 
thuộc phạm vi tham mưu, giải quyết của phòng, đơn vị; chấp hành nghiêm túc 
chế độ báo cáo; chấp hành các quy định chung của cơ quan, đơn vị (xây dựng 
lịch công tác, chế độ họp phòng, phân công công tác trong phòng, đơn vị…). 

3.2. Tiêu chí đối với cá nhân: 

- Bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các 
đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ 
chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Không bị nhắc nhở, vi 
phạm các quy đinh về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, thời giờ làm việc tại 
cơ quan, đơn vị. 



 3

- Thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Tư pháp; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, đúng 
mực với đồng nghiệp, tổ chức cá nhân liên hệ công tác và nhân dân nơi cư trú. 

Không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Không có hành vi tham nhũng, tiêu cực; có ý 
thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng thời gian làm việc, sử 
dụng trang thiết bị, kinh phí… 

- Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, chủ động, sáng tạo trong tham 
mưu đề xuất, xử lý công việc; thực hiện hoàn thành đúng và vượt tiến độ, có chất 
lượng 100% công việc được giao; 

- Có đề tài, sáng kiến, giải pháp để đổi mới phương thức làm việc, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác của phòng, đơn vị, của Sở, của Ngành. 

 - Có ý thức tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của 
phòng, đơn vị; tham gia xây dựng cơ quan, phòng, đơn vị văn hóa; xây dựng nội 
bộ đoàn kết; có ý thức tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, Đảng, đoàn thể, tham 
gia các phong trào, hoạt động chung của cơ quan, đoàn thể phát động. 

4. Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến 

4.1. Phát hiện, lựa chọn, đề xuất điển hình tiên tiến 

- Hàng tháng, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tiêu chí xác định 
điển hình tiên tiến, căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ 
công tác chuyên môn của đơn vị để lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến về 
Văn phòng Sở (cùng với kỳ báo cáo công tác tư pháp định kỳ). 

Trên cơ sở đề xuất điển hình tiên tiến của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 
Văn phòng Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở xem xét, giới thiệu 01 điển hình tiến 
tiến tiêu biểu gửi Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

- Tổng kết năm 2018, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở, các phòng, 
đơn vị xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận điển hình tiên tiến, gửi Văn phòng Sở 
để trình Giám đốc Sở xem xét, công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
công nhận. 

4.2. Bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến 

- Sở Tư pháp, các phòng, đơn vị tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng các điển hình 
tiên tiến đã giới thiệu, được công nhận, tạo môi trường công tác thuận lợi để phát 
huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc. 

- Các phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 
tích cực tham gia viết tin bài giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương các điển hình 
tiên tiến gửi đăng trên báo Trung ương và địa phương, Trang thông tin điện tử 
của Sở. 

4.3. Tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến 

- Văn phòng Sở tham mưu lồng ghép việc biểu dương, tôn vinh các điển 
hình tiên tiến tại các dịp sơ kết, tổng kết công tác tư pháp và công tác thi đua, 
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khen thưởng hàng năm; nhân các ngày lễ của đất nước, của tỉnh Lạng Sơn, Ngày 
truyền thống ngành Tư pháp. 

- Cá nhân điển hình tiên tiến có đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác để đổi 
mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng hồ sơ, gửi Văn 
phòng Sở để tham mưu cho Giám đốc Sở công nhận đề tài, sáng kiến theo quy 
định. 

- Vào dịp tổng kết năm 2018, Giám đốc Sở xem xét, công nhận các tập 
thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong năm 2017, 2018 và 
khen thưởng theo thẩm quyền (Sở Tư pháp sẽ có văn bản hướng dẫn sau); hướng 
dẫn hoàn thiện hồ sơ, trình công nhận điển hình tiên tiến ở cấp cao hơn (cấp Bộ, 
cấp tỉnh) theo văn bản của cấp có thẩm quyền. 

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác được 
xem xét, khen thưởng theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở. 

5. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến 

- Văn phòng Sở: Tham mưu phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung 
ương, của Ngành, của tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua - khen thưởng, các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề thông qua kỳ sinh hoạt 
Ngày pháp luật hàng tháng, qua hệ thống Văn phòng điện tử eOffice, qua các 
cuộc họp, hội nghị của cơ quan, Ngày truyền thống ngành Tư pháp… 

- Công chức, viên chức, người lao động của Sở tích cực tham gia viết tin, 
bài đăng gửi đăng các báo Trung ương và địa phương, Trang thông tin điện tử 
của Sở về quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, thành 
tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuyên môn, gương mẫu đi 
đầu trong các phong trào thi đua; có tác dụng nêu gương, tạo tính lan tỏa trong 
Ngành, cơ quan, đơn vị. 

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật có 
trách nhiệm kịp thời tham mưu kiểm duyệt nội dung, đăng tải các tin, bài về 
công tác thi đua, khen thưởng, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương 
người tốt việc tốt để đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

 

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp 
huyện quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này./. 

   Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP Bộ Tư pháp; Vụ TĐKT - Bộ Tư pháp (báo cáo); 
- Trưởng, Phó KV TĐ CQTP MNPB; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các đơn vị trong Cụm TĐ TMTH tỉnh: VP UBND, 
VP HĐND, VP ĐĐBQH, Sở NV, NgV, TC, KH&ĐT; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 
-Trang tin của Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Hoàng Thúy Duyên 
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