
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1874 /STP-VP       
V/v khen thưởng trong Phong trào 

thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019-2025                 

 

    Lạng Sơn, ngày  22 tháng 4 năm 2022 

 

     

Kính gửi: Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

     

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 29/7/2019 của Sở Tư pháp về 

việc thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động ngành 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025; 

Hướng dẫn số 82/HD-SNV ngày 07/4/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tổ 

chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, Sở Tư 

pháp triển khai bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong Phong 

trào thi đua như sau: 

I. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp. 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (sau khi có hướng dẫn của Bộ 

Tư pháp) 

II. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Tập thể:  

Tập thể các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. 

2. Cá nhân:  

Công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Tư pháp. 

III. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019 - 2022 đề nghị khen hưởng đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp 

1.1. Đối với tập thể 

- Chủ động tham mưu triển khai, tham mưu thực hiện có chất lượng, vượt 

tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm được giao, các nhiệm vụ thường xuyên, phát 

sinh theo chương trình, kế hoạch công tác hàng quý, hàng tháng, hàng năm. 
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- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, 

minh bạch; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ 

quan, phòng, đơn vị;  

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, phòng, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, 

sạch, đẹp, an toàn; bài trí phòng làm việc, công sở đúng quy định của Quy chế 

văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; sắp xếp hồ sơ, tài liệu, nơi 

làm việc gọn gàng, ngăn nắp và khoa học;  

- Có xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ 

quan, phòng, đơn vị; không có cá nhân vi phạm các quy định về văn hóa công 

sở, kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm 

việc tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên. 

1.2. Đối với cá nhân: 

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đảm bảo tiến 

độ, chất lượng, hiệu quả, không có nhiệm vụ tham mưu, triển khai chậm hạn; 

- Có nỗ lực bám sát kế hoạch, chỉ tiêu của phòng, đơn vị, có giải pháp 

trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn hoặc tháo gỡ khó khăn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng 

tâm, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị. 

- Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chuẩn mực trong giao 

tiếp, ứng xử. Hàng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ngoài các điều kiện theo tiêu chuẩn theo giai đoạn đối với Giấy khen của 

Giám đốc Sở:  

 - Tập thể phải có thành tích xuất sắc, có sáng kiến áp dụng hiệu quả thiết 

thực tại cơ quan, phòng, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công 

chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Cá nhân phải có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến được áp dụng 

tại cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực trong Phong trào 

thi đua; là tấm gương để công chức, viên chức, người lao động học tập. 

Ngoài ra, trong giai đoạn, các tập thể, cá nhân phải được đánh giá hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ hoặc 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở 

lên. 

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Đối với Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Tiêu chuẩn, số lượng, hồ 

sơ đề nghị khen thưởng, Sở Tư pháp sẽ triển khai thực hiện sau khi có văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp. 
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IV. SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG 

1. Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp:  02 tập thể, 04 cá nhân thuộc 

Sở Tư pháp.   

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 01 tập thể hoặc 01 cá nhân   

Các phòng, đơn vị căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được để 

đề nghị xét tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân trực thuộc. 

Trên cơ sở đề xuất của các phòng, đơn vị, Hội đồng TĐKT Sở sẽ xem xét, 

lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng lập thành 01 bộ, gồm: 

- Văn bản đề nghị của phòng, đơn vị (kèm theo danh sách và biểu tóm tắt 

thành tích); 

- Biên bản họp xét của phòng, đơn vị; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân theo mẫu số 07 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. 

(Biểu tóm tắt thành tích theo mẫu gửi kèm văn bản) 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị của các phòng, đơn vị, báo cáo Hội 

đồng TĐKT Sở họp xét theo quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Giám đốc Sở và cấp có thẩm quyền 

khen thưởng đảm bảo thời gian quy định. 

- Xây dựng báo cáo sơ kết Phong trào thi đua gửi Sở Nội vụ trước ngày 

25/4/2022 theo Hướng dẫn số 82/HD-SNV ngày 07/4/2022. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Tổ chức thực hiện việc bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trực 

thuộc đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định.  

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Sở, chậm nhất trước ngày 

29/4/2022. Sau thời gian trên, các phòng, đơn vị không gửi hồ sơ coi như không 

có đề nghị khen thưởng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ TĐKT - Bộ Tư pháp; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,VP. 

  GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 Nguyễn Thanh Sơn 



TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

Của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng  

(Kèm theo Công văn số          ngày       /4/2022 của ……………) 

 

STT 
Tên đơn vị/cá 

nhân 
Tóm tắt thành tích tập thể/cá nhân  

Hình thức đề nghị 

khen thưởng 

1 …. 

Nêu tóm tắt những kết quả, thành tích nổi bật 

của tập thể, cá nhân đã đạt được, các sáng kiến, 

giải pháp cụ thể. 
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