
 

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

  
Số: 1595 /STP-VP 

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 

Lạng Sơn, ngày  21 tháng 5 năm 2018 

     
 

 Kính gửi:    
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự 
nghiệp Tư pháp", Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, Phòng Tư 
pháp các huyện, thành phố, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở rà soát các đối 
tượng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình có đủ các tiêu chuẩn để đề nghị xét 
tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2018, cụ thể như sau: 

I. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương 

1. Cá nhân đã và đang công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công 
tác tư pháp  

a) Cá nhân công tác tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp 
- Hộ tịch cấp xã: 

Có thời gian công tác trong ngành Tư pháp từ đủ 20 năm trở lên đối với 
nam và từ đủ 15 năm trở lên đối với nữ. 

Thời gian công tác thực tế trong Ngành Tư pháp được nhân với hệ số 1,2 
đối với người hưởng phụ cấp khu vực từ 0,1 đến 0,5; nhân với hệ số 1,5 đối với 
công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên. 

b) Cá nhân công tác trong các ngành bảo vệ pháp luật (Công an, Kiểm sát, 
Tòa án) chuyển về ngành Tư pháp hoặc từ ngành Tư pháp chuyển sang các 
ngành bảo vệ pháp luật có 20 năm công tác liên tục, trong đó thời gian công tác 
trong ngành Tư pháp có ít nhất 05 năm trở lên đối với nam và 04 năm trở lên đối 
với nữ. 

c) Cá nhân công tác trong các ngành, tổ chức khác chuyển về ngành Tư 
pháp hoặc từ ngành Tư pháp chuyển sang các ngành, tổ chức khác có 25 năm 
công tác liên tục, trong đó thời gian công tác trong ngành Tư pháp có ít nhất 10 
năm trở lên đối với nam và 08 năm trở lên đối với nữ. 

d) Cá nhân có ít nhất 05 năm liên tục trực tiếp làm công tác hoà giải tại 
thôn, khối phố và có thành tích xuất sắc được khen thưởng từ 03 Giấy khen của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc từ 01 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh trở lên về công tác hoà giải. 

2. Những cá nhân công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức 
chính trị - xã hội 
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a) Có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào công cuộc phát 
triển sự nghiệp Tư pháp Việt Nam. 

b) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư pháp 
(Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, các tổ chức khác) thời gian từ 
05 năm trở lên; 

c) Có công trình khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công nhận, có giá trị thiết thực đóng góp cho sự phát triển 
của ngành Tư pháp; 

d) Có công lao trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa 
các nước, các tổ chức quốc tế với ngành Tư pháp, đóng góp tích cực cho sự 
nghiệp Tư pháp Việt Nam; 

e) Giúp đỡ, ủng hộ xứng đáng về tài chính hoặc vật chất cho sự phát triển 
của ngành Tư pháp. 

II. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 

a) Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”. 

b) Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương: Cá nhân quy 
định tại Khoản 1 Mục I lập theo mẫu 2A; cá nhân quy đinh tại Khoản 2 Mục I 
lập theo mẫu 2B (có mẫu kèm theo). 

c) Bản kê khai tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân, có xác 
nhận của Thủ trưởng đơn vị: Cá nhân quy định tại Khoản 1 Mục I lập theo mẫu 
3A; cá nhân quy định tại Khoản 2 Mục I lập theo mẫu 3B (có mẫu kèm theo). 

d) Bản sao các quyết định khen thưởng (đối với hòa giải viên cơ sở). 

III. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị các sở, ban, ngành, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp rà soát cán bộ, công chức, viên chức do cơ 
quan, đơn vị, địa phương quản lý và lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 
về Sở Tư pháp trước ngày 15/6/2018 để tổng hợp, trình Bộ Tư pháp.  

Lưu ý: 

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp chỉ tặng 01 lần cho mỗi cá nhân. 

- Phòng Tư pháp cấp huyện rà soát, hướng dẫn việc lập, tổng hợp hồ sơ đề 
nghị tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp cho đội ngũ công chức Tư pháp 
- Hộ tịch cấp xã và hòa giải viên cơ sở. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với 
Văn phòng Sở để được hướng dẫn (điện thoại: 3717995 hoặc 3870354)./. 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
Hoàng Thúy Duyên 
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