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QUYET JMNH 
Ban hãnh Quv die thi dua, khen thwO'ng cüa Sà Tu' pháp tinh Lang So'n 

GIAM DOC S4:Y TU' PHAP TiNH LANG sc 

('an cü LuOt Thi dna, khen thuii'ng ngày 26/1 1/2003, Ludt sfra dôi, id 
sung môt so diéu cila Ludt Thi dna, khen thithng ngày 14/6/2005; Luit tha dOi, 
bO sung môt sd c1iu cáa Luát Thi dna, khen thic&ng ngày 16/11/2013; 

can ci Ngh d(nh s6 91/201 7/ND-cP ngây 31/7/2017 cia chinh phz quy 
djnh chi ti& thi hdnh m3t sd didu cáa Lut Thi dna, khen thtthng; 

Can c& Thông tu s 05/20181TT-BTP ngày 07/6/2018 cáa B truOng B 
Tic pháp hu-O'ng dcn cOng tác thi dna, khen thwàng trong ngành Tic pháp; Thông 
tic sd 12 2019.TT-BNVngày 04/11/2019 cia B tricthig Bç5 NI vt quy dtnh  chi 
tiêt thi hành môt s diêii cáa Ngh/ d!nh  S6 91/20/ 7'ND-cP ngày 31/7/2017 cña 
chin/i phü quy dinh  chi tjlt thi hành mt sO diéu cña Luçit Thi dna, khen thic&ng; 

can ci QuyAt ctinh Sd 57/2018/QD-UBND ngv 23/10i2018 cüa UBND 
tInh ye viéc ban hành quy dznh v cOng tác thi dna, khen thtc&ng trén dia bàn 
tinh Lqng Son; 

COn cà Quydt dinh  Sd 29/2020/QD-UBND ngOy 10/6/2020 cia UBND 
tinh vd vic Si.?a ctOi, ho sung mt SO did,, cüa Quy dinh  ye cOng tác thi dua, khen 
thic&ng ti-en ct a bàn tinh Lang Soi ban hành kern theo Quylt dgnh sd 
57/20181QD-UBND ngOy 23/10/2018 càa UBND tinh; 

Can ci Quvdr djnh sd 10/2021/QD-UBND ngày 07/5/2021 cza UBND 
tinh d vic BOi bó diem h khodn I Didu 4 Quv djnh vS cOng thc thi dua, khen 
thicàng ti-en da bàn tinh Lang Son ban hành kern theo Quy& djnh sd 
5712018QD-UBND ngây 23/10/2018 cña UBND tinh (dwçxc bO sung tqi khoán 1 
L)idu / Quvét dinh sO 29/2020/QD-UBND ngây 10/6/2020 cia (v ban nhOn dOn 
tinh sza ctOi, ho sung mç5t so didu cüa quy djnh vS cong tác thi dna, khen thicOng 
ti-en dia bàn t,'nh Ling Son ban hành kern theo Quydt dinh s6 57/2018.'QD-UBND 
ng 23,102018 cña UBND tInk); 

COn c& Quvdt 6/nh scf 31/2021/QD-UBND ngcy 28/10/2021 cula UBND 
tinh ye viéc quv dfnh chtc nOng, nhirn vz.i, quydn han và CO' Can tO hic cña Sà 
Tupháp tin/i Lqng Son: 

COn C& KS hogch s6 219/KU-UBND ngày 10/11/2021 czia U4ND tinh vS 
vic xciv dtrng. nhdn rçng các mO hmnh, diOn hmnh tiên tiln ti-On df a b4n  tinh Lgng 
Scm, gia: doan 2021 - 2025, 



Theo dd nghj cáa Chánh van phông Sá. 

QUVET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt thnh nay Quy ché thi dua, khen thu&ng 
cüa Sà Tir pháp tinh Lang San. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu Lirc thi hânh ké tü ngày ki'  vâ thay the 
Quyêt dinh so 97/QD-STP ngày 10/5/2017 cüa Giárn doe S& ye vic ban hành 
Quv chC thi ctua, khen thrnfcng cüa S& Tu pháp. 

Diêu 3. Chánh Van phOng. Tn.r&ng các phOng thuc Sà, Thu tnràng dan 
vi sr nghip trlrc thuc Sà, Tnthng phOng Di pháp các huyn, thành phô và 
cOng chirc, viên chüc, ngu&i lao dông ngành Tu pháp tinh Lang San chju trách 
nhiêm thi hãnh Quyêt djnh nàyi. 

No'? nithn: 
-VtTDKT-BTP: 
- Ban TDKT - SNV; 
-Lânhdao Sà; 
-NhuDièu3; 
- Ltru: VT, VP. 



UB N CONG HOA XA HOL CHU NGHiA VIET NAM 
DcLp-Tydo-Hnh phuc 

QUY CHE 
Thi dua, khen thu&ng cüa S& Tir pháp tinh Lng So'n 

(Ban hành kern theo Quyét djnh so: 168 /QD-STP 
ngày 07 /6/2022 cia Giám dóc Sà Tirpháp tinh Lgng Scm) 

Chu'o'ng I 

QUY DINH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi c1iu chinh, di tu'ç'ng áp diing 

1. Pham vi diêu chinh 

Quy ch nay quy djnh v di tlxçlng, nguyen t.c, hInh thtrc, dang k và 
tiêu chun thi dua khen thwmg; thâm quyên quyêt djnh; thu tc ho sa vã quy 
trInh d ngh khen ththng; qu' khen thirOng cüa SO Tu pháp tinh Lang Sun. 

2. Di tugng áp dçing 

a) Quy ch nay áp diing di vOi các tp th phông, dun vj trrc thuc SO; 
tp th Phông Tu pháp các huyn, thành phô (sau day gi chung là cap huyn) 
và cá nhân là cong chüc, viên chrc, ngixOi lao dng SO Tu pháp, cOng chOc 
Phông Tu pháp cap huyn; Cong chOc Tii pháp - H tjch xã, phuOng, thi trân 
(sau day gçi chung là cap xã); HOa giãi viên 0 co sO, trén dja bàn tinh. 

b) Tp th& Ca nhãn lam cong tác pháp ch các cci quan chuyén mOn thuc 
UBND tinh, lam cOng tác h trcl pháp l cho doanh nghiêp, to chi.rc hành nghé 
lut su, cong chrng, giám dinh tu pháp, tir van pháp lut, dang k bin pháp bâo 
dam, Báo cáo viên pháp luât, tuyên truyên viên pháp lut trên dja bàn tinh. 

c) Các tp th, cá rihân khác trén dja bàn tinh có thành tich xuãt sac và. 
cong lao dóng gop trong cOng tác tu pháp trên dja bàn tinh. 

Diu 2. Nguyen tãc, can cu xét thi dna 

I. Nguyen täc thi dua: 

a) Tir nguyen, t1r giác, cOng khai; 

b) Doàn kêt, hcip tác, cing phát triên; 

c) Báo dam nguyen tãc birth dãng giOi trong thi dna, khen thirOng; 

d) Tap the không dãng k thi dua và không tham gia kfr giao irOc thi dLla; cá 
nhân không dang k thi dua thi khOng dixcic xét tang các danh hiu thi dua. 

2. Can cO xét tang danh hiu thi dua: 

a) Quy djnh cCia phong trao thi dua; 

b) Däng k thi dua cOa trip the, ca nhân tham gia phong trào thi dua; 
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c) Thành tIch dtt duçie trong phong trào thi dua cüa tp th& cá nhân; 

d) lieu chun danh hiêu thi dua. 

Diu 3. Nguyen tãc, can ctr xét khen thuông 

1. Nguyen tàc khen thu&ng: 

a) ChInh xác, cOng khai, cOng bang, kjp thai; 

b) HInh thtrc khen thtthng phãi phii hçp vi dôi tuçmg, ch(rc nãng, nhim vi 
dirçic giao cüa tp the, cá nhân và thành tIch dat  dirgc; 

c) Khen thithng phái can cü vào diu kiên, tiêu chuân vâ thành tIch dat 
dirc.ChCi tr9ng khen tht.ràng tp the rthô và cá nhãn là nguai trirc tiêp côngtác; 
các dôi tl.rçmg a vüng cao, biên giói, ving dc biêt khó khãn; dan tc thieu so rat 
it ngiRii; 

d) Mt hInh thirc khen thtthng có the ttng nhiu ln cho mt dôi tuçlng; 
khOng tang thiiàng rthieu hInh th(rc khen thurng cho mt thành tIch dat  dixçic; 

d) Khi xét khen thuing có nhiu cá nhân, tp the cüng diêu kin, tiêu 
chuân thi lua chon cá nhân nir hoäc tap the có t' [ê nir tü 70% trâ len dê xét 
khen thwrng; khi có các cá nhân n1t cüng dü diêu kin thi do Hi dông Thi dua - 
Khen thuOng So Tu pháp xem xét, quyêt djnh; 

e) Mt doi tuçlng trong mt näm không khen thuOng hoãc dê nghj cap có 
thàm quyên then thirOng chuyên dê qua 02 (hai) Ian; 

g) Khi xét khen thirOng ngi.thi dOng dâu phông, dan v phái can cO vào 
thành tIch cüa tp the do cá nhân do länh dao. 

2. Can ct:r xét khen thirOng: 

a) Tiêu chuân khen thu&ng; 

b) Thành tich dat duuc tiêu biu thuc tiêu chuân tai cap nào, Hi dng Thi 
dua Khen thuOng SO lit pháp xem xét, trinh cap do khen thuOng theo quy dnh. 

c) Thành tIch dat  dirge trong diu kin khO khàn hoc có phm vi ãnh 
hirOng [On thI Hi dông Thi dua Khen thi.r&ng SO Tir pháp xem xét trInh cap có 
thâm quyên then thuOng theo quy djnh. 

Chirong II 

L-LNH THUC TO CHUC, DANG KY THI DUA 
VA DOI TU1NG THI DIJA, KHEN TFHJOG 

Diêu 4. Hinh thLrc to chtrc thi dua; thai diem iét khen thtrO'ng 

[-[inh thCrc t ch(rc thi dua 

a) Thi dua thithng xuyên dirge to chOc thuc hin hang ngày, hang tháng, 
hang qu, hang nãm nhäm thuc hiên muc  tiêu, chi tiêu và cht.rcing trInh cOng tác 
dê ra. 
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b) Thi dua theo dçt ho.c chuyên dê duçvc to chtrc dê thirc hin nhim vii 
tr9ng tam duçic xác djnh trong khoãng thi gian nhât djnh hotc tO chirc thi dua 
dê phân du hoàn thành nhiêm vi dot xuât, cap bach cüa Ngành, tinh và ccia S& 

2. Thyi diem xét khen thi.r&ng 

a) Khen thuàng thu&ng xuyên di.rgc thirc hin vào dp tng kt näm cong 
tác theo quy djnh ciia Ngành Tii pháp. 

b) Vic khen thirthg theo dçit hoc theo chuyên d dircic thirc hin khi kt 
thüc thi dua theo dot hoc theo chuyên dê. 

c) Khen thi.rang thành tIch xut scdt xuât di.rçc thrc hin ngay sau khi 
tap the, ca rthân lap duoc thành tIch xuât sac dt xuât. 

Diu 5. Bang k thi dua 

1. Dôi vâi thi dua thi.rmg xuyên 

a) Hang nãm, can cir váo kê ho.ch thi dua cia Sâ Tir pháp, các phông, 
don vj trrc thuc S&, Phông Ti.r pháp cap huyn phát ct)ng thi dua và to cht'rc 
dãng k)' ni dung, chi tiéu, danh hiu thi dua, hInh thüc khen thirâng cho tp the, 
cá nhân thutc quyn quãn 1 (Phông Tu pháp cap huyn dang k thi dua cho 
cong chirc Tir pháp - Ho tjch cap xa) và g1ri ye So Tir pháp truOc ngày 3 1/01. 

SO Tir pháp dãng k thi dua vOi Khu virc thi dna khôi co quan Tu pháp 
các tinh mien nüi biên giOi phIa Bäc và Ciim Thi dua các co quan tham muu 
tOng hop trong thOi hn quy djnh. 

b) Kêt thOc näm cong tác, SO Tii pháp chi xem xét, cOng nhn các danh 
hiu thi dua, hinh thOc khen thi.r&ng hoc trInh cap có thãm quyên quyêt djnh 
cOng rthãn danh hiêu thi dua, hInh thirc khen thuOng dOi vOi các tp the, ca nhân 
có dãng k thi dua vOi SO Tir pháp. 

2. Dôi vOi thi dua theo dçit ho.c theo chuyén dê: vic dãng k' thi dua, 
dánh giá tOng kêt phong trào thi dua dixçic xác dnh cv the trong van ban phát 
dng thi dna. 

Diu 6. Dôi tu'çrng thi dua và khen thtr&ng 

I. Dôi tuong thi dua thirOng xuyên: 

a) Tp the phông, don vi trrc thuc SO; 

b) T.p the phOng Tu pháp cp huyn. 

c) Cong chi.c, viên chirc, ngithi lao dng dang lam vic ti các ttp th quy 
djnh tai Diem a, b Khoán nay. 

d) Cong chtrc Tir pháp - H tch c.p xã. 

2. Dôi tuong thi dna theo dçit hoc theo chuyên d duçic xác djnh cii th 
trong ké hoach, chircing trInh thi dua theo dçt, theo chuyCn dé do SO Tu pháp 
phát dng. 

3. Dôi tucrng khen thu&ng 
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a) Di ti.rqng khen thiring thung xuyên: các dôi tuçrng quy djnh tai 
Khoãn 1 Diêu nay. 

b) Di tllçmg khen thwng theo dot hoc theo chuyên dê, khen thithng dt 
xuât: Các tp the, cá nhãn quy dinh tai khoãn 2 Diêu 1 Quy chê nay 

4. Ca nhân thuôc di tlxcrng dixorc Sâ Tu pháp dé nghj Bô Tu pháp tng Ky 
nim chucing "VI sr nghip Tu pháp" thirc hin theo quy djnh hin hành cüa B 
Tu pháp. 

Chuong LII 

TLEU CHUAN XET TANG DANH HIU THI BUA, 
HNH THU'C KHEN TH15NG 

Diêu 7. Tiêu chuãn danh hiêu thi dua, hlnh thác khen thtr&ng thtrông 
xuyên thuc thãm quyn cüa Giám dôc S& 

1. Dci vâi các t.p th, cá nhân thuc Sâ TLr pháp 

a) Di vâi danh hiéu thi dua 

- Giám dôc S& cong ahn danh hiu "Lao dng tiên tiên", "Tp the lao 
dng tiên lien" cho các tp the, cá nhân dat  các tiêu chuân theo quy djnh cüa 
Lu.t Thi dua khen thung và các van bàn huàng dan thi hành. 

- Giám d& Sâ cong nhn danh hiu "Chiên s thi dua co sd" cho các cá 
nhân dat  các tieu chuân theo quy djnh ciia Lu.t Thi dua khen thithng và các van 
bàn hung dan thi hành, nht.rng không qua 15% tong sO cá nhân dat  danh hiL1 
"Lao dng tiên tiên" cüa Sâ. 

b) Di vâi hmnh thirc khen thu&ng 

Giám dc S& tang Gity khen cho không qua 50% các tp th dat  danh 
hiu "Tip the lao dng lien tiên"; tang Giây khen cho không qua 50% cá nhân 
dat danh hiu "Lao dng lien tiên" tInh theo tüng phông, don vj tric thuc Si. 

2. Dôi vi Tu pháp cap huyn, cap xã 

a) Tap th: Giám dc Sâ tng Giy khen cho không qua 04 tp the Phông 
Tu pháp cap huyn. 

b) Ca nhân: Mi huyn, thành pho, Giám doe Si tang Giây khen cho 
khOng qua 02 cá nhânJhuyn, thành phO, dOi tuçlng bao gOm Ca nhân là cong 
chtrc cüa phông tu pháp, Ca nhân là cOng ch,rc Tu pháp - H tjch cap xã. 

Trong tru&ig hqp dc bit, trén co so d nghj cüa Hi dng thi dua khen 
thuing thi Giám doe Sâ xem xét quyCt drih khen thu&ng. 

Diêu 8. Tiêu chuân khen throng theo dyt hoc theo chuyên dê, khen 
thtrong dt xuât thuc thãm quyên cüa Giám dc S& 

I. S luçmg, tiêu chuãn khen thLr&ng theo dçit ho.c theo chuyen dê duc 
thirc hiên theo Luât Thi dua, Khen thu&ng, các van bàn huóng dan thi hành, các 
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van bàn phát dng thi dua, tong két thi dua do co quan có thâm quyên và Sà Tu 
pháp ban hành. 

2. Khen thucng dt xuât 

Giám dc So tang Giy khen cho tp th, cá nhân 1p thành tich xuât sac 
dt xuât trong các trung hçip sau: 

a) T.p th, cá nhân 1p thành tIch xuât sc dt xuât trong hoàn cãnh không 
duçc du báo truOc, din ra ngoài dir kiên kê hoach  cong vic bIrth thi.r&ng ma tp 
the, cã nhân phãi dam nhn. 

b) Tp th& cá nhân cti.rcic cap có th.m quyn cO di tham gia cac cuc thi, 
hôi thi, hôi diên, dai hi có quy mO cap tinh, Khu virc thi dua hoc cap B trO 
[en to chirc ma dt huy chucmg yang, huy chircing bc, huy chuang dông; nhãt, 
nhi, ba; dat giãi A, B, C và tl.rang th.rang. 

Diu 9. Danh hiu thi dua, hlnh thüc khen thtrOiig thuc thâm quyn 
cüa UBND tinh, B Tir pháp 

Diêu kin, tiêu chuân các danh hiu thi dua, hInh thOc then thu&ng thuc 
thâm quyên cOa UBND tinh, Bô TLr pháp thrc hin theo quy djnh cüa Lut Thi 
dua, khen thithng, cac van bàn pháp lu.t htrmg dn thi hành và van bàn có lien 
quan cOa cap có thâm quyên. 

ChLrang LV 

NHIM VJ, QUYEN FLiN CUA 1-101 DONG THI DUA 

Diu 10. Hi dng sang kin SO TLr pháp 

Vic thânh 1p, chrc nãng, nhim vi, hot dng cOa Hi dng sang kin 
SO Tu pháp thirc hin theo Quyêt dnh sO 36/20 18/QD-UBND ngày 19/4/2018 
cOa Uy ban nhân dan tinh Lang San ban hành Quy djnh ye hoat dng sang kiên 
trên dja bàn tinh Lang San; Quyêt dnh sO 06/2020/QD-UBND ngày 12/3/2020 
ye sOa dôi, bô sung, bãi bO mt sO ni dung cOa Quy djnh ye hot dng sang 
kiên trên dia bàn tinh Lang San; Huó'ng dn so 291/HD-SKHCN ngày 
1 7/4/2020 cüa SO Khoa h9c và COng ngh tinh Lang San ye triên thai thirc hin 
m)t so diêu cOa Quy djnh ye hot dng sang kiên trên dja bàn tinh Lang San và 
các van bàn hin hành, Hi dông sang kiên So Ti.r pháp do Giám dôc SO quyet 
dinh thành lap. 

Diu 11. Hi dng thi thia - khen thtrOiig SO Tir pháp 

I. Hi dông Thi dua - Khen thuOng SO Tu pháp do Giám dôc SO quyet 
dinh thành lap, có thông qua 07 thành viên, trong do: 

a) ChO tjch Hôi dng là Giám dOc SO Tu pháp; 

b) 01 Phó ChO tjch Hi dng: Phó Giám dôc SO. 
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c) Các iy viên Hi dng có ti thiêu 05 thành viên là Tru&ng mt so 
phông, dan vi; Chánh Van phông; dai  din Ban chap hành Chi b hoc Ban 
chap hành Cong doàn co sâ do Giám dôc Sâ quyêt dnh. 

2. H3i  dng có nhiêm vu tham miru cho Giám dc S v cong tác thi dua, 
khen thithng cüa Sr Tt.r pháp: 

a) Tham mini cho Giám dc Sâ phát dng các phong trào thi dua theo thârn 
quyên, báo dam phong trào phát triên mnh me, rng khãp, ding huOng, có hiu 
qua; 

b) Djnh k' dánh giá tInh hinh phong trào thi dua và cong tác khen 
thixOng; tham rniru vic sci kêt, tong kêt cong tac thi dua, khen thuOng; kiên 
nghj, dé xuât, dê ra các chü trwmg, bin pháp day mnh phong trào thi dua yêu 
nithc trong t1rng nãm va trong tfrng giai doan  cOa SO Tt.r pháp; 

c) Don dôc, kim tra và giám sat viêc thirc hin các chi trucing, chInh sách 
ye thi dua, khen thithng cüa các phông, dan vj tnrc thuc quán l; 

d) Tham mini, tir v.n cho Giám dc SO khen thuOng hoc trinh cap trên 
khen thirOng cho các tp the, cá nhân Co thành tich xuât sac, tiêu biêu theo quy 
djnh. 

3. Hi dng Thi dua - Khen thithng hoit dng theo Quy ché vâ theo quy 
djnh cita pháp Eut. 

Chirong V 

THAM QUYEN, THU TVC  HO so 
VA QUY TRINH DE NGHJ KHEN THIXONG 

Diu 12. Thãm quyn cüa Giám dc S& 

1. Quyt dnh cOng nhân danh hiu "Tap  th lao dng tiên tiên" cho các 
phông, don vj truc thuc SO; cOng nhn danh hiu "Lao dng tiên tiên", danh 
hiu "Chiên s thi dna ca sO" cho các cá nhân thuc các phông, dun vi trirc 
thutc SO. 

2. Quyêt dinh tang Giy khen cho t.p th& cá nhãn thuc ctôi ti.rcing quy 
djnh tai  khoán 3 Diêu 6 Quy chê nay. 

3. TrInh cp có thArn quyn cong nhn danh hiu thi dua và hInh thiLrc 
khen thirOng cho các t.p the, cá nhân theo quy djnh cCra pháp lu.t 

Diu 13. HI so d ngh khen thithng thirô'ng xuyên 

1. Kt thic nãm cOng tác, can cir van bàn thông báo kê hoach tong két 
cong tác thi dua khen thirOng và bInh xét thi dua khen thircmg cüa Sa Tir pháp, 
các phông, don vj tri1c thuc SO, Phông Tir pháp cap huyn tO chüc h9p binh xét 
danh hiêu thi dua, hinh thi.rc khen thuOng cho các tap the, ca nhân trong dan v 
mInh, 1p hO so giri Van phOng SO, c1i the nhir sau: 

a) Dôi vOi các phông, don v truc thuôc SO: 



7 

- Ta trInh d nghi then thuang (kern theo danh sách, biêu torn tat thành 
tIch); 

- Biên bàn h9p xét then thuang cta phOng, dcm vi trirc thucc Si. 

- Báo cáo thành tIch ca tap the, cá nhân d ngh khen ththng (theo miu 
quy dinh tai Nghi dinh s 91/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cCia ChInh phCt); 

- Quy& dinh cong nhn sang kiên kinh nghim, giãi pháp cong tác cüa 
Giám dc S Tir pháp (dii vai cá nhân dê nghj tang danh hiu "Chiên s thi dna 
co sO"). 

b) Di vOi PhOng Tu pháp cap huyn 1p h so d ngh then thithng dôi 
vOi t.p the, cá nhân thuôc PhOng Tu pháp, Cong chrc Tu pháp - 1-1 tjch cap xã, 
hôsogm: 

- Ti trinh ct nghj khen thirOng (kern theo danh sách trIch ngang có torn 
tat thành tIch chá yêu ct:ia ttp the, cá nhân dê nghj khen thuOng). 

- Biên bàn h9p xét then thir&ng cüa PhOng Tu pháp (dôi vOi t.p the, cá 
nhãn Phông Tu pháp), cüa JBND cap xâ (dOi vOi cong chirc Tu pháp - H tjch). 

- Báo cáo thành tIch cãa tp th& cá nhân d nghj then thuOng (theo mu 
quy djnh tai  Nghj djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 ci.ia ChInh phü) có 
xác nhn cta Thii trithng Co quan, don vj. 

Diu 14. Trinh tir thu tic khen thtr&ng thtr&ng xuyên 

1. Van phOng SO tiêp nhn, tong hcip h so d nghj cong nh.n sang kiên, 
trInh Hi dông sang kien ca SO dé xét cong nhn dê tài, sang kiên kinh nghim, 
giái pháp cong tác. 

Giárn dc So ban hành Quyêt djnh cong nhn và c.p Gi.y chrng nh.n các 
dê tài, sang kiên kinh nghim, giãi pháp cong tác dt yêu cãu. 

2. Van phOng Sa tOng hop h so, kêt qua cong nhn dê tài, sang kiên kinh 
nghiêm, giái pháp Va ho so dê nghj then ththng trInh Hi dng Thi dna - khen 
thithng xem xét. 

Hôi dng Thi dna - then thuOng hop xét then thuOng, 1p Biên bàn cuc 
hop, báo cáo Giám dôc S&. 

3. Van phOrig Sci trinh Giárn doe SO ban hành Quyêt djnh cong nMn  các 
danh hiu thi dua và hmnh thirc then thithng hotc huOng dn t.p the, cá nhân 
hoàn thiên ho so, trInh cap có thârn quyên then thu&ng; tham muu ban hành van 
bàn thông báo cho don v trinh then dôi vOi nhing tnrtYng hop thông do diu 
kin, tiêu chuân khen thuOng. 

Diu 15. F1ô so' và thu tyc d ngh khen thir&ng theo dçt hoc theo 
chuyên d, khen thuong dt xuãt 

1. HO so d ngh then thuO'ng 

a) H so dê nghi khen thu&ng theo dçrt hoc theo chuyên d thçrc hin theo 
các van bàn huOng dan tOng kêt khen thuOng theo dçit hoc theo chuyên dC. 
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b) H so dé nghj Giám dc Si khen thtthng dt xut gm: 

- T? trInh (kern theo danh sách) d nghj khen thixrng trInh Giám dôc Sà 
TLr pháp; 

- Ban torn tat thành tIch cOa phOng, don vj, t chüc quán 1 trrc tiêp, trong 
do ghi rô hành &ng, thành tIch, cong trang cüa tip the, ca nhân 1p duçic; ânh 
huàng cüa thành tich dO dôi v1i co quan, to chirc, don vj (theo mâu quy djnh tai 
Nghj dinh so 91/2017/1D-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh ph) kern theo Bàn sao 
van bàn, giây chmg nhn hoc các hlnh thirc khác ching minh thành tich dat 
diroc dôi vOi các trt.rng hqp quy djnh tai  diem b khoãn 2 Diêu 6 Quy chê nay. 

- ThOi diem nhn h so: H so g1i den Hôi dng Thi dua - Khen thuàng 
Van phOng Sâ Ti.r pháp chm nhât sau 05 ngày l.p thrçic thârih tich và duçic co 
quan cO thãm quyen cong nh.n. 

2. Van phông S& tOng hçip ho so ciia các tp the, cá nhân d nghj khen 
thithng theo dçit hoäc theo chuyên dê, khen thithng dt xuât, trInh Hôi dông Thi 
dua - Khen thu&ng cCia Si. 

3. Sau khi cO kt qua hçp Hi dng thi dua - khen thithng, Van phông S 
trinh Giám dOe Sà ban hành quyêt djnh khen thu&ng theo dgt, theo chuyên dê, 
khen thi.rOng dot xuât hoäc trInh cap CO thãm quyên khen thi.x&ng theo dqt ho.c 
theo chuyên dé. 

Chiro'ng VI 

QUc THI DUA KHEN TH1f€NG; DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 18. Qu5 thi dua khen thir&ng 

1. Mic thu&ng duqc thirc hin theo quy djnh tai  diem c khoàn 1 và diem b 
khoân 2 Diêu 73 Nghj dinh sO 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa Chinh phü. 

2. Ngun kinh phi khen thithng thuc thãrn quyên cüa Giám dc S& thrc 
hiên nh.r sau: 

a) Dôi vói t.p th, cá nhân Khôi van phOng Sâ: Tiên thirmg duçcc sir diing 
t1r qu thi dua, khen thu&ng cüa Si Tu pháp. 

b) Di vri tap th& cá nhân tai  các don vj sir nghip trirc thuc Si: Tiên 
thu&ng dt.rçic s1r dtng t1r qu thi dua, khen thirâng ciia các don v sir nghip. 

c) DOi vri PhOng Tu pháp cp huyn, cOng chirc Tu pháp - Ho tjch cp xa 
vâ các dôi tuçng khen thu&ng khác: Tiên thung dLrYc sir dung tü qu thi dua, 
khen thir&ng ci1a So Tu pháp. 

Diéu 19. I3iu khoãn thi hành 

1. Các ni dung khOng quy djnh trong Quy ch nay duçic thirc hin theo 
các van bàn hiên hành. 

2. TruOng các PhOng thuc SO, Thii truOng don v sir nghip trirc thuc 
SO, Trucing phOng Tu pháp cap huyn có tràch nhim duy trj thtthng xuyên các 



a
9 

phong trào thi dua trong dcm vj; phát hin kp thai các tp th& cá nhân có thành 
tIch xuât sac dé dé ngh biêu dixong, khen thithng. 

3. Trong qua trInh thrc hin, nêu có vuóng mac, Tru&ng các phOng thuc 
Si, Thñ tnràng dan vi sr nghip trijc thuôc Si, Trueing phông Tir pháp cap 
huyên phán ánh ye Van phông Sâ dé tong hap, bão cáo Giám doe Sâ xem xét, 
quyêt djnh süa dôi, bô sung cho phü hap.!. 
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