
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 281 /STP-VP 

 
Lạng Sơn, ngày 16  tháng 01 năm 2019 

 

V/v đăng ký thi đua năm 2019 
 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành 
Văn bản số 233/PĐ-STP ngày 11/01/2019 phát động phong trào thi đua ngành 
Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2019.  

Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp 
huyện phổ biến, quán triệt; phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư 
pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 
động trong phòng, đơn vị;  công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức 
khen thưởng cho tập thể, cá nhân; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đăng ký 
hình thức Giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể, cá nhân năm 2019 (bao gồm 
cả cá nhân là công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã). 

Văn bản đăng ký thi đua của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư 
pháp cấp huyện gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/01/2019 để tổng hợp.  

Việc đăng ký thi đua là một trong những tiêu chí để đánh giá mức hoàn 
thành nhiệm vụ và bình xét khen thưởng năm 2019. 

Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 

 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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