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 ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/06/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát động phong trào 

thi đua ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang với chủ đề “Ngành Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng thuộc Sở; Thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp huyện, thành 

phố; công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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- Sở Nội vụ; 
- Sở TP và Phó KVTĐ Khối CQTP các tỉnh 
trung du và miền núi phía bắc (Cục THADS 
Tuyên Quang); 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
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- Trang TTĐT Sở Tư pháp 
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KẾ HOẠCH 
Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/QĐ-STP ngày 28 tháng 01 năm 2022 
 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 
 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt 

“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng 

đại dịch Covid-19”, phong trào thi đua năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang; nhằm 

tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành từ 

tỉnh đến cơ sở nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi 

đua năm 2022 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn 

Ngành với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” với những nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang nhằm 

tạo khí thế mới, động lực mới, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, 

trong đó, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Chương trình công tác tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, góp phần tích cực vào thành tích chung của 

tỉnh Tuyên Quang, của Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp năm 2022. 

- Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả 

trong công tác giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị ngành Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang. 
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- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc; xây dựng các gương điển hình tiên tiến trên các 

lĩnh vực công tác trong phong trào thi đua để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan 

tỏa trong phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành 

Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất, 

hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; gắn với lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với tổ chức thực hiện Bảng 

tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành và các phong trào thi 

đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

tỉnh phát động, tạo ra bước đột phá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

- Khen thưỏng phải trên cơ sở kết quả, thành tích của phong trào thi đua; 

bảo đảm khen thưởng đúng quy định, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; 

tạo chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, công 

chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động, đặc biệt là cá 

nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành nhân tố tiêu biểu trong phong trào 

thi đua. 

- Cá nhân, tập thể phải tham gia phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu thi 

đua mới được xem xét công nhận danh hiệu thi đua; 100% cá nhân trong tập thể 

có tham gia phong trào thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua thì tập thể mới được 

xem xét công nhận danh hiệu thi đua; Việc xem xét, công nhận danh hiệu thi 

đua không cao hơn mức độ thi đua đã đăng ký. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022 

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022, phát huy truyền thống 77 

năm xây dựng và phát triển, toàn Ngành/Sở Tư pháp Tuyên Quang ra sức thi 

đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, với các 

phong trào thi đua, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Phong trào thi đua 
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1.1. Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đoàn kết, 

trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị được giao” 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Tư 

pháp huyện, thành phố triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua, trong 

đó chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022, 

như sau: 

1.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; kịp thời thể chế hóa và tổ 

chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc 

hội, Chính phủ trong đó chú trọng vào các vấn đề liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của Sở/ngành Tư pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây 

dựng, thẩm định, hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật. Tập 

trung tham mưu về công tác thể chế và giải quyết các vấn đề pháp lý đảm bảo 

thực hiện Chiến lược phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chương trình phục 

hồi phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.  

1.1.2. Tổ chức thi hành hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các 

luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

thông qua và “chùm” Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, 

doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

các công tác này, nhất là việc theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản trái pháp luật, 

xử lý kết quả rà soát văn bản của các sở, ngành, địa phương. Đa dạng hóa các 

hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số trong 

công tác này; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật từ khâu xây dựng dự 

thảo để tạo sự đồng thuận xã hội. 

1.1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 

21/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh có 

liên quan; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức Sở Tư 

pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã; tăng cường phân 
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công, phân cấp, phân quyền trong các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp gắn 

với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và cá thể hóa trách nhiệm; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu 

thuộc ngành Tư pháp và Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

1.1.4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, 

chú trọng tham mưu, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; chủ động kiểm tra, 

thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật 

sư, công chứng, đấu giá tài sản; quan tâm phát triển hiệu quả, chất lượng hoạt 

động trọng tài, hòa giải thương mại; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của 

các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng. Chỉ đạo, 

hướng dẫn Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội Công 

chứng viên tỉnh Tuyên Quang lần thứ hai. 

1.1.5. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, giải 

quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tập trung giải quyết các 

vấn đề quốc tịch cụ thể phát sinh trong thực tiễn. Nâng cao số lượng, chất lượng 

công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

1.1.6. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong  các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp. Tập trung nguồn lực 

đẩy nhanh tiến độ số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 110/KH-

UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; kết nối liên 

thông các hệ thống thông tin chuyên ngành tư pháp với Cổng dịch vụ công, hệ 

thống một cửa điện tử tỉnh. Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. 

1.1.7. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. 
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1.2. Các phong trào thi đua khác 

1.2.1. Phong trào thi đua  “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1574/QĐ-BTP ngày 

11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực 

hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế 

hoạch số 98/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 

131/QĐ-STP ngày 15/8/2019 của Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực 

hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành 

Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Xác định 

việc thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở là mộ trong những nhiệm vụ 

trọng tâm trong các phong trào thi đua của Ngành/Sở, cơ quan, đơn vị, tiến tới 

đổi mới toàn diện trong thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ và thực thi 

nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động Ngành/Sở. 

1.2.2. Phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên 

đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quyết định số 16-QĐ/ĐU 

ngày 31/3/2017 của Đảng uỷ Sở Tư pháp ban hành Chuẩn mực về tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tư pháp. Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng, 

tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh của công chức, viên chức, người lao động, chỉ  

rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc 

phục khuyết điểm. 

1.2.3. Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 

triển” 
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Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp 

Việt Nam hội nhập và phát triển”. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cắt 

giảm chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng chỉ 

số B1. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu và thực hiện công tác truyền 

thông về theo dõi thi hành pháp luật và chỉ số B1. Phối hợp tham mưu sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2022-2030”. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Chương 

trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-

2025. 

1.2.4. Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây 

dựng nông thôn mới” 

Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp 

chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” đến toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động Sở/ngành Tư pháp. Gắn nội dung phong trào thi đua với 

việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn 

vị/ngành Tư pháp, trong đó tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới của 

tỉnh, các xã do Đảng bộ Sở Tư pháp theo dõi, phụ trách. 

1.2.5. Các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư 

pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên 

đề khác do Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động; căn cứ vào các 

phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh 

phát động, Sở Tư pháp phát động các phong trào thi đua đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động ngành tư pháp để tổ chức thực hiện. 

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua 

2.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư 

tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, 

qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen 
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thưởng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể 

quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo 

đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ 

công tác. 

2.2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, bám sát 

nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ đề thi đua được phát 

động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội thi đua yêu nước 

của tỉnh; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; gắn 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, Ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị 

với phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, 

hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai 

đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp 

lần thứ V, các 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”,  

“Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, 

“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”  và các phong 

trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ, Ngành, tỉnh, địa phương phát động, 

nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính 

trị, chuyên môn của Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2022. 

Bên cạnh đó, căn cứ nhiệm vụ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể để 

phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề cổ vũ, 

động viên công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc các 

nhiệm vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc thù, các cơ quan, đơn vị chủ động 

phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nội bộ phù hợp, gắn với đẩy 

mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi 

đua xây dựng, hoàn thiện thể chế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ 

tục hành chính, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động... đặc biệt là gắn với thi đua thực hiện tốt các chủ 

trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, với yêu cầu sức khỏe, 

tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. 
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2.3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, với 

hình thức phong phú, đa dạng, thực chất, chống mọi biểu hiện hình thức và chạy 

theo thành tích trong tổ chức phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới phương thức 

đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh 

vực công tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, 

chuyên môn của các đơn vị, của Sở, Ngành được giao trong năm 2022. Thông 

qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định. 

2.4. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, 

việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân 

rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, chuyên môn. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, vị thế của Sở, 

ngành Tư pháp trong nhân dân, xã hội. Có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây 

dựng và phát hiện các nhân tố, điển hình mới trong từng năm, gắn với giai đoạn 

2021-2025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện tốt cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi 

dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến. 

2.5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ, thực chất; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh 

bạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công 

tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen 

thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các nhân tố, điển hình 

mới. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố điển hình; khen 

thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, 

khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu. 

2.6. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả 

các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của cơ quan, đơn vị, của Sở, Ngành; kịp thời phát hiện, có biện pháp cụ thể để 

chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện 

các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đợt thi đua 

Phong trào thi đua năm 2022 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ 

đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt: 
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1.1. Đợt thi đua thứ nhất: Thời gian từ đầu năm đến 30/6/2021, lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930 - 03/2/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022). Tổ chức sơ kết cùng với sơ kết công 

tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2022. 

1.2. Đợt thi đua thứ hai: Thời gian từ 01/7/2022 đến kết thúc năm 2022, lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); chào mừng 77 năm Ngày truyền 

thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2022)...; tổ chức tổng kết cùng 

với tổng kết công tác tư pháp năm 2022. 

2. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện 

2.1. Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này; quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động đơn vị mình. 

2.2. Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện và tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-01-28T15:46:51+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-28T17:33:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




