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

SỞ TƯ PHÁP                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 8131 /STP-VP 

 

Lạng Sơn, ngày 17  tháng 11 năm 2022 
V/v tổng kết công tác thi đua,  

khen thưởng năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
 

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; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND 

tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 

36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt 

động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành 

kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 05/9/2016 của Giám đốc Sở Tư 

pháp ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 168/QĐ-

STP ngày 07/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy 

chế thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn,  

Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp 

huyện tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022; tự đánh giá mức 

hoàn thành nhiệm vụ của phòng, đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian xét khen thưởng 

1.1. Đối tượng 

-  Đối tượng xét tặng các danh hiệu thi đua: Tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp. 

-  Đối tượng xét tặng các hình thức khen thưởng: 

+ Các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: 

Tập thể; cá nhân thuộc Sở Tư pháp. 

+ Hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Tư pháp 

(Giấy khen): Tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp; tập thể, cá nhân thuộc Phòng 

Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 
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1.2. Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, các 

văn bản hướng dẫn thi hành và Quy định của UBND tỉnh về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 

07/6/2022,  các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đề 

nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ 

và người lao động trực tiếp. 

1.3. Thời gian xét khen thưởng: Việc thực hiện các phong trào thi đua từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/10/2022. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng và xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 

2.1. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: 

- Biểu tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị (theo 

phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 162/QĐ-STP ngày 05/9/2016 của Sở Tư pháp).  

- Tờ trình đề nghị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng  

(kèm theo danh sách trích ngang có tóm tắt thành tích chủ yếu của tập thể, cá 

nhân đề nghị khen thưởng); 

- Biên bản họp phòng, đơn vị, trong đó tự đề xuất mức độ xếp loại hoàn 

thành nhiệm vụ của phòng, đơn vị; đề xuất khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng. Mẫu báo 

cáo thành tích:  Báo cáo thành tích đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức 

ken thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở và Chủ tịch UBND tỉnh:  

+ Tập thể: Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ. 

+ Cá nhân: Mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ. 

- Đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “chiến 

sỹ thi đua cấp tỉnh” hoặc cấp cao hơn: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến; Bản 

mô tả sáng kiến (mẫu đơn, bản mô tả sáng kiến kèm theo Hướng dẫn số 291/HD-

SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về  triển 

khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn). 

- Đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh: Khi đề nghị trình xét khen thưởng, các phòng, đơn vị chỉ lấy kết 

quả khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân làm 

căn cứ trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thưởng theo tiêu chuẩn, quy 

định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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2.2. Đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch 

cấp xã: Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Phòng Tư 

pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, hồ sơ gồm: 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng (kèm theo danh sách trích ngang có tóm 

tắt thành tích chủ yếu của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng); 

- Biên bản họp xét khen thưởng của Phòng Tư pháp (đối với tập thể, cá 

nhân Phòng Tư pháp), của Hội đồng thi đua - khen thưởng của UBND cấp xã 

(đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch); 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng, có xác 

nhận của Thủ trưởng cơ quan trình khen thưởng, theo Mẫu số 01 (tập thể), 

Mẫu số 02 (cá nhân) kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ. 

3. Một số lưu ý khi thực hiện bình xét, đề nghị thi đua, khen thưởng 

- Việc bình xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua, mức độ hoàn 

thành, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao, bảo đảm nguyên tắc 

chính xác, công khai, công bằng, đúng quy định. 

- Đối với các cá nhân lao động hợp đồng dài hạn (đủ từ 12 tháng trở lên): 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người 

lao động, thủ trưởng các phòng, đơn vị đề nghị khen thưởng theo quy định. 

- Đối với các cá nhân lao động hợp đồng ngắn hạn (dưới 12 tháng) không 

thuộc diện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Thủ trưởng các 

phòng, đơn vị không bình xét thi đua, khen thưởng cho các đối tượng này. 

3.1. Về số lượng khen thưởng: 

a) Theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 07/6/2022:  

- Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Giám đốc Sở tặng Giấy khen 

cho không quá 50% các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; tặng 

Giấy khen cho không quá 50% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” tính 

theo từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đối với cấp huyện: 

+ Tập thể: Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho không quá 04 tập thể Phòng 

Tư pháp cấp huyện. 

+ Cá nhân: Mỗi huyện, thành phố, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho 

không quá 02 cá nhân/huyện, thành phố, đối tượng bao gồm cá nhân là công 

chức của Phòng Tư pháp, cá  nhân là công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. 

3.2. Đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã: Trên cơ sở đánh giá 

chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa 

bàn, Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm:  
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- Định hướng, hướng dẫn việc làm hồ sơ đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy 

khen cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;  

- Tổng hợp, xác nhận Báo cáo thành tích và trình hồ sơ đề nghị khen 

thưởng gửi về Sở Tư pháp theo quy định. 

4. Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng, xếp loại hoàn thành 

nhiệm vụ 

4.1. Đối với hồ sơ trình đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp xét tặng Giấy 

khen:  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện gửi hồ sơ đề 

nghị công nhận sáng kiến, khen thưởng, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ về Văn 

phòng Sở trước ngày 30/11/2022. 

- Văn phòng Sở tổng hợp hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Sở và tham mưu các 

điều kiện cần thiết họp Hội đồng công nhận sáng kiến, Thi đua - Khen thưởng... 

năm 2022 theo quy định, hoàn thành trước ngày 12/12/2022. 

4.2. Đối với hồ sơ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng 

khen 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo thời hạn tại Hướng dẫn 

của Sở Nội vụ và gửi hồ sơ về Văn phòng Sở để tổng hợp, trình theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và trình 

khen thưởng đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định. Trong quá trình thực 

hiện có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị liên hệ theo số điện thoại: 

02053870354/0916150083 (đ/c Nông Thị Thu Hiền)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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