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KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng  

Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 

Hòa chung không khí thi đua của cả nước, phát huy truyền thống vẻ vang 

của ngành Tư pháp qua 76 năm xây dựng (28/8/1945 - 28/8/2021) và chào mừng 

thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 

ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948  - 11/6/2021), kỷ niệm 76 năm Ngày 

thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021), 

tăng cường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 

14/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao 

điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư 

pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm với nội dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khơi dạy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang trong 76 năm xây 

dựng và phát triển của Bộ, ngành Tư pháp; tạo không khí phấn khởi, ra sức thi 

đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, 

quyết liệt của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp 

Lạng Sơn nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết tâm phòng 

chống, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19 vừa hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị,  Ngành Tư pháp Lạng Sơn trong năm 2021 với các chỉ tiêu đạt và vượt 

kế hoạch đề ra; góp phần công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo hiệu quả, thực 

chất, gắn với nhiệm vụ chính trị nhiệm vụ được giao. 

Xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, biểu dương 

những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua, để tôn 

vinh, nhân rộng tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp của ngành Tư pháp Lạng 

Sơn, của Khu vực thi đua ngành Tư pháp năm 2021. 

Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành. 



2 

   

2. Yêu cầu  

Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, gắn với việc tổ chức thực 

hiện các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác đã được Bộ Tư pháp, 

UBND tỉnh, Sở Tư pháp phát động, tổ chức thực hiện từ đầu năm đến nay, phù 

hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; tạo động lực và sức 

mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. 

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong đợt thi đua phải trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích 

đạt được; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp 

thời, không tràn lan. 

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thi đua 

1.1. Tập thể: Sở Tư pháp và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp  

thuộc Sở Tư pháp; phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

1.2. Cá nhân: Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; 

công chức thuộc phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ 

tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thời gian thực hiện 

Đợt thi đua được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2021 đến hết tháng 8 

năm 2021. Tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm, xét khen thưởng xong trước 

ngày 30/10/2021. 

3. Biểu dương khen thưởng 

3.1. Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích 

tiêu biểu xuất sắc nhất trong đợt thi đua cao điểm. 

3.2. Tổ chức bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu 

xuất sắc nhất trong đợt thi đua cao điểm để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng 

Bằng khen. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn 

Đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu chí, nhiệm vụ của phong 

trào thi đua “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” và phong trào thi đua “ Đoàn kết, kỷ 

cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

được giao” đã đề ra, trong đó tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất 

lượng, đổi mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội trong việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 08/01/2021 về việc triển khai công tác tư 

pháp năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025 theo chương trình và 4 nhóm nhiệm vụ 

trọng tâm theo Quyết định số  382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh 



3 

   

về Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; kế hoạch công tác Tư pháp của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, cơ quan, 

đơn vị, địa phương, chú trọng nghiên cứu, triển khai các Kết luận, Chỉ thị của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về công tác tư pháp; 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 

2021 của Bộ Tư pháp, định hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 -2025; 

chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán nhân sách nhà nước năm 

2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm 

Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ và 

các vấn đề quan tâm giải quyết; đảm bảo triển khai hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 

có giải pháp hữu hiệu, thiết thực, nỗ lực sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của 

công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành. 

2. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Tăng cường tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, triển khai có 

hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo quốc gia 

về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh 

và yêu cầu của cơ quan y tế các địa phương; tiếp tục chủ động tham mưu, phối 

hợp tham mưu cho các cấp, các ngành cùng cấp về khía cạnh pháp lý trong các 

quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. 

Chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ 

dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. 

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, kịch bản ứng phó các cấp độ 

của dịch Civid-19 tại cơ quan, đơn vị cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn 

sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp bảo đảm phòng 

chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai 

sâu rộng đến từng công chức, viên chức, người lao động, công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã, phường, thị trấn về mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch thực 

hiện phong trào thi đua chuyên đề năm 2021 của Ngành Tư pháp Lạng Sơn. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua trong toàn Ngành; kiểm tra, sơ kết, tổng kết, 

đánh giá phong trào thi đua; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc, báo cáo Bộ Tư pháp sau khi kết thúc đợt thi đua. 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, phát huy truyền 

thống 76 năm của Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Phát động đợt thi đua cao 
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điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư 

pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Vụ TĐKT - Bộ Tư pháp; 

- Trưởng, Phó KVTĐ MNPB; 

- Ban TĐKT - Sở Nội vụ; 

- Các đơn vị thành viên Cụm TĐTMTH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;  

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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