
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 477/STP-VP 

V/v khen thưởng dịp Hội nghị  

điển hình tiên tiến của Sở Tư pháp  

và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

 Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 01/HD-HĐTĐKT ngày 19/5/2020 của Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn khen thưởng dịp 

Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020-2025), Giám đốc Sở Tư pháp 

yêu cầu:  

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở tiến hành đánh giá, tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-

2020, bình xét và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích 

trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020, cụ thể: 

* Giấy khen của Giám đốc Sở: 

Tiêu chuẩn: Theo quy định tại Điều 75 của Luật Thi đua, khen thưởng và 

các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. 

* Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện theo hướng 

dẫn tại khoản 3.2 Mục 3 Văn bản số 01/HD-HĐTĐKT ngày 19/5/2020 của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có: 

- Tờ trình của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đề nghị khen thưởng. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị Giấy khen của Giám 

đốc Sở, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (theo mẫu quy định tại 

Nghị định 91/2017NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng). 

- Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể các Phòng, 

Trung tâm thuộc Sở có xác nhận của trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị. 



 
 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen 

thưởng Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) tổng hợp chậm nhất ngày 

28/5/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng uỷ STP;   (Báo cáo) 
- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở; 
- Như kính gửi (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu VT, VP.Th. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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