UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 102 /QĐ-STP

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi
đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp về
tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của UBND
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND
ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 02/2016/QĐUBND ngày 16/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội
dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND;
Căn cứ Biên bản ngày 26/4/2019 và Biên bản ngày 30/5/2019 của Hội
đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất
sắc trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 (có Danh sách kèm
theo).
Mức tiền thưởng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
1

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được ghi
vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Sở Tư pháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
và theo dõi thi hành pháp luật và các tập thể, cá nhân có tên trong Danh sách
kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Vụ TĐKT, Bộ Tư pháp;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐKT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Hoàng
Thúy Duyên
Cơ quan: Sở Tư
pháp, Tỉnh Lạng
Sơn
Chức vụ: Giám
Đốc Sở

Hoàng Thúy Duyên
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