
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  744/UBND-NC   Tuyên Quang, ngày 09 tháng 3 năm 2022 

V/v thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành 

tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành 

lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người 

nghèo và đối tượng chính sách  

 

 
 
 

 Kính gửi: - Sở  Tư pháp; 

- Sở Nội vụ. 
 

  Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp 

ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ 
niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối 

tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022); 

  Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 149/STP-TGPL ngày 

14/02/2022 về đề xuất khen thưởng thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý 

giai đoạn 2017-2022, 

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

 1.1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Bộ Tư pháp 

phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày 

thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách 

(06/9/1997-06/9/2022); kết thúc đợt thi đua tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

với Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

  1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022 và bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện khen 

thưởng theo đúng quy định, để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

khen thưởng. 

3. Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua-Khen thưởng hướng dẫn Sở Tư 

pháp về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu; thẩm định, trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       

- Như trên; (thực hiện) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-NC. (P.Hà)                              

 

                      

TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
đã ký 

đã ký 

 
Tạ Văn Dũng 
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