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Kính gửi: 

- Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; 

- Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân               

sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng. 
 

Để phục vụ việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, vừa 

qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3291/BTP-TĐKT ngày 06/9/2022 

hướng dẫn xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2022, Công văn số 

3303/BTP-TĐKT ngày 06/9/2022 hướng dẫn thực hiện Bảng tiêu chí đánh giá, 

chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương năm 2022, Công văn số 3420/BTP-TĐKT ngày 14/9/2022 hướng dẫn một 

số nội dung về tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc 

Bộ Tư pháp năm 2022, Công văn số 3431/BTP-TĐKT ngày 15/9/2022 hướng 

dẫn tổ chức thực hiện Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua cơ 

quan thi hành án dân sự địa phương năm 2022 gửi các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư 

pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục 

Thi hành án Bộ Quốc phòng, trong đó có quy định rõ thời hạn triển khai đối với 

các hoạt động. Tuy nhiên, theo kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, việc tổng kết 

công tác tư pháp năm 2022, triển khai công tác năm 2023 được thực hiện sớm 

hơn thường lệ (dự kiến từ ngày 15-20/12/2022) cho nên thời hạn thực hiện một 

số hoạt động liên quan đến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng cũng phải 

được đẩy lên sớm hơn so với tiến độ đã đề ra, cụ thể như sau: 

1. Hoạt động chấm điểm, xếp hạng thi đua năm 2022 

a) Đối với các đơn vị thuộc Bộ 

Kết quả tự chấm điểm thi đua của các đơn vị thuộc Bộ; kết quả chấm 

điểm của các đơn vị thuộc Bộ cho Sở Tư pháp (đối với các đơn vị thuộc Bộ 

được giao nhiệm vụ) gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp) trước ngày 

05/11/2022. 
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b) Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Kết quả tự chấm điểm thi đua của Sở Tư pháp gửi về Thường trực Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp trước ngày 05/11/2022. 

c) Đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 

Thời hạn gửi kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua của Tổng cục 

Thi hành án dân sự, Cục THADS, Chi cục THADS về Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp vẫn thực hiện theo quy định tại Công 

văn số 3431/BTP-TĐKT ngày 06/9/2022 của Bộ Tư pháp. Đề nghị Tổng cục 

Thi hành án dân sự, các Cục THADS, Chi cục THADS tổ chức triển khai đảm 

bảo tiến độ theo quy định. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2022 

a) Đối với Cụm, Khu vực thi đua 

Các Cụm, Khu vực thi đua hoàn thiện gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng 

danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua của Chính phủ” của các đơn 

vị được Cụm, Khu vực suy tôn về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

ngành Tư pháp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị tổng kết thi 

đua của Cụm, Khu vực thi đua. 

b) Đối với các đơn vị thuộc Bộ 

Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp 

trước ngày 25/11/2022. 

c) Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp” về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, 

kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” ban hành 

theo Quyết định số 509/QĐ-BTP ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp trước ngày 

15/11/2022. 

c) Đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và cơ quan Thi 

hành án quân đội 

Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với các cơ quan THADS địa 

phương và cơ quan THA quân đội vẫn thực hiện theo quy định tại Công văn 

số 3291/BTP-TĐKT ngày 06/9/2022 của Bộ Tư pháp. Đề nghị Tổng cục Thi 

hành án dân sự, các cơ quan THADS địa phương và Cục Thi hành án Bộ Quốc 

phòng tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ theo quy định. 
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3. Các hoạt động kiểm tra chéo; Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 và việc cử Trưởng, Phó trưởng các Cụm, Khu vực 

thi đua năm 2023 

a) Đối với hoạt động kiểm tra chéo và Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 

- Hoạt động kiểm tra chéo và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2022 của Cụm, Khu vực thi đua được thực hiện theo quy định 

tại Quyết định 1208/QĐ-BTP ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành 

Tư pháp. Việc tổ chức Hội nghị tổng kết của các Cụm, Khu vực thi đua được 

triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022. 

- Trên cơ sở Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này, đơn vị trưởng Cụm, 

Khu vực thi đua xây dựng Kế hoạch kiểm tra, Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết và 

dự kiến kinh phí đề nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ hoạt động kiểm tra chéo và tổ chức Hội 

nghị tổng kết của Cụm, Khu vực thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng ngành Tư pháp trước ngày 05/11/2022 để phê duyệt, triển khai thực hiện. 

b) Đối với việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm, Khu vực thi đua năm 2023 

 Văn bản cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm, Khu vực thi đua năm 2023 của các 

Cụm, Khu vực thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành 

Tư pháp trước ngày 05/11/2022 để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định. 

Căn cứ các nội dung quy định tại Công văn này, đề nghị Trưởng, Phó 

Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc 

Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng quán triệt, tổ chức 

thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp) để 

được hướng dẫn, giải đáp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để 

báo cáo); 

- Các thành viên HĐTĐKT Ngành (để biết); 

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

- Lưu: VT, BCĐ, Vụ TĐKT. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THI ĐUA -  KHEN THƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Nga 
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