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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2819 /STP-VP

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức các hoạt động
chào mừng 74 năm Ngày
truyền thống Ngành Tư pháp

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
Nhằm tiếp tục thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày
truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019), Sở Tư pháp yêu
cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện quan tâm tổ
chức thực hiện tốt một số hoạt động sau:
1. Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Tư
pháp cấp huyện tiếp tục phát động, động viên công chức, viên chức, người lao
động thuộc thẩm quyền quản lý tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do
Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và địa phương phát động, trọng tâm thực
hiện có hiệu quả phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa
phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo,
bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”
(theo Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 04/5/2019 của Sở Tư pháp), gắn với chủ đề
công tác của năm 2019 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”.
2. Chủ động rà soát lại các chương trình, kế hoạch công tác năm 2019,
bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ công tác
tư pháp năm 2019 theo Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/12/2018 của
UBND tỉnh, 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2019 đã được
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày
30/01/2019, các nhiệm vụ theo Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp
hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 (ban
hành kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-BTP ngày 26/4/2019 của Bộ Tư pháp).
3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện sắp xếp,
chỉnh trang lại trụ sở, nơi làm việc, bảo đảm gọn gàng, sạch sẽ; thực hiện treo
Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước,
của ngành Tư pháp (ngày Cách mạng Tháng tám thành công 19/8; ngày truyền
thống ngành Tư pháp 28/8; ngày Quốc khánh 2/9...).
4. Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2019 là năm
lẻ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (74 năm), Sở Tư pháp tổ chức Tọa
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đàm kết hợp với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, thể thao với thành
phần là công chức, viên chức, người lao động của Sở vào ngày 25 tháng 8 năm
2019. Sở không tổ chức các hoạt động tập trung trong toàn Ngành.
5. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục
pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật tham mưu chỉnh trang lại Phòng
Truyền thống của Sở, thu thập các thông tin, tư liệu, ảnh, hiện vật để đưa vào
trưng bày, lưu giữ tại Phòng Truyền thống.
6. Giao Chi đoàn thanh niên chủ trì tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò
chơi, thể thao sôi nổi, thiết thực, phù hợp để chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày
truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, với thành phần là công chức, viên chức,
người lao động của Sở; vận động đoàn viên và toàn thể công chức, viên chức,
người lao động của Sở thực hiện dọn dẹp, vệ sinh trụ sở Sở Tư pháp và khuôn
viên trụ sở.
7. Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn
có các hoạt động thiết thực, phù hợp để kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống
ngành Tư pháp với tinh thần trang trọng, tiết kiệm.
Đề nghị Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên Sở Tư pháp vận động
đoàn viên tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chào
mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT của Sở;
- Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên;
- Lưu: VT, VP.
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