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Số: 2075  /STP-VP 

V/v hoàn thiện hồ sơ  đề nghị 
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Tư pháp” 

                  
Lạng Sơn, ngày  29  tháng 6 năm 2018 

 

Kính gửi: 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cá nhân đề nghị tặng Kỷ niệm chương  
   Vì sự nghiệp tư pháp năm 2018. 
 

Thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ Tư 
pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư 
pháp”, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1595/STP-VP ngày 21/5/2018 về 
việc lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” gửi các cơ 
quan, đơn vị và đã nhận được hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
tư pháp do các cơ quan, đơn vị gửi. 

Tuy nhiên, ngày 07/6/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 
06/2018/TT-BTP Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, 
thay thế Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008. Thông tư số 
06/2018/TT-BTP có một số thay đổi về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, biểu 
mẫu đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp. 

Để kịp thời tổng hợp, trình Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp Tư pháp” năm 2018 theo Thông tư 06/2018/TT-BTP, Sở Tư pháp đề 
nghị các phòng, đơn vị, Phòng Tư pháp cấp huyện và các cá  nhân có liên quan 
phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các cá nhân đã lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương Vì 
sự nghiệp tư pháp 

Qua tổng hợp hồ sơ của các cơ quan, đơn vị gửi, đối chiếu với các tiêu 
chuẩn quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BTP, Sở Tư pháp thấy có 12 cá 
nhân đủ điều kiện tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp (có danh sách 
kèm theo Công văn này). 

Đề nghị cơ quan, đơn vị đã gửi hồ sơ cho Sở Tư pháp yêu cầu các cá nhân 

xây dựng lại Bản tóm tắt quá trình công tác của cá nhân (đối với trường hợp đã 

và đang công tác trong ngành Tư pháp; gồm: 11 trường hợp; theo mẫu 03), làm 

lại Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân (đối với cá nhân có 

công lao đóng góp cho sự phát triển ngành Tư pháp Việt Nam; gồm 01 cá nhân; 

theo mẫu số 3A). 
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(Có các biểu mẫu số 03, 3A gửi kèm theo Công văn này). 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tập  

hợp, hoàn thiện lại hồ sơ, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2018 để tổng hợp, 

trình Bộ Tư pháp. 

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 
tiếp tục rà soát các đối tượng đạt tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
tư pháp theo Thông tư số 06/2018/TT-BTP  của  Bộ Tư pháp, lập hồ sơ gửi về 
Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2018 để tổng  hợp, trình Bộ Tư pháp. 

(Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp được 
đăng tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, địa chỉ 
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=129358&dvid=13). 

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với 
Văn phòng Sở Tư pháp để được hướng dẫn (điện thoại: 02053717995 hoặc 
02053870354)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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