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Số: 1990 /BTP-TĐKT 
 

V/v xây dựng bài viết về gương điển hình 

tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in 

sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của 

đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại 

hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần 

thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 

ngành Tư pháp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 Hà Nội, ngày  02  tháng 6  năm 2020 

 

 

                              

               Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; 

-  iám đốc  ở Tư pháp,  ục trưởng  ục Thi hành án d n 

sự các t nh, thành phố trực thuộc Trung ương  
 

 

Thực hiện Quyết định số 2397/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 75 năm 

Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020) và Đại hội 

Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 

22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại 

hội Thi đua yêu nước, Hội nghị Điển hình tiên tiến ở các đơn vị hướng tới Đại hội 

Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; để phục vụ công tác xây dựng phim 

tư liệu và in, phát hành sách “ ương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp” phục vụ 

Đại hội của Ngành, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương ch  

đạo thực hiện một số nội dung công việc sau: 

1. Tổng hợp phim tư liệu, video clip và các hình ảnh trong thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của đơn vị giai đoạn 2015-2020, trong đó tập trung chủ yếu vào 

việc thực hiện các ch  tiêu, nhiệm vụ hưởng ứng các phong trào thi đua lớn do 

Trung ương, Bộ, ngành Tư pháp phát động như: phong trào thi đua “Cả nước 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt 

Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

chuyên môn được phát động hàng năm; các phong trào thi đua theo chuyên đề 

“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư 



pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, “ án bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp 

thi đua thực hiện văn hóa công sở”…và các phong trào thi đua theo chuyên đề 

đối với cơ quan tư pháp địa phương do Bộ, ngành Tư pháp phát động; các hình 

ảnh về hoạt động tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, hình 

ảnh về trao thưởng, hoạt động từ thiện… của các Cụm, Khu vực thi đua, của các 

cơ quan, đơn vị.  ác tư liệu, hình ảnh sẽ được lựa chọn để xây dựng phim tài 

liệu về ngành Tư pháp Việt Nam, đồng thời trưng bày tại Đại hội Thi đua yêu 

nước ngành Tư pháp lần thứ V. 

2  Trên cơ sở thành tích của các tập thể, cá nh n đã được lựa chọn đề nghị 

xét điển hình tiên tiến cấp Ngành, các đơn vị xây dựng bài viết kèm hình ảnh 

của tập thể, cá nhân (hình ảnh hoạt động của tập thể, ảnh chân dung của cá 

nhân), trong đó tập trung vào những thành tích nổi bật, quá trình tích lũy, phấn 

đấu trong các năm giai đoạn 2015-2020. Các bài viết sẽ được biên tập để xây 

dựng, biên soạn thành sách “ ương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp”    

 ác tư liệu, hình ảnh, bài viết gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen 

thưởng) trước ngày 16/6/2020 bằng hình thức sau: 

- Đối với các phim tư liệu, video clip và các hình ảnh đề nghị gửi trực tiếp 

đến đồng chí Khúc Thu Huyền, số điện thoại 024.62739563; 

- Đối với bài viết gương điển hình tiên tiến đề nghị gửi bằng file điện tử về 

hòm thư huyenkt@moj.gov.vn . 

Nhận được  ông văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc quán 

triệt, ch  đạo thực hiện, đảm bảo thời gian, yêu cầu đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TTr Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT của Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Vụ TĐKT  

   TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG 

 

 

 

 

    Nguyễn Thị Tố Nga 
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