
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:       /STP - VP 

V/v lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Tuyên Quang, ngày      tháng 06 năm 2022
  

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND các 

   huyện thành phố; 

- Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang; 

- Các Tổ chức hành nghề công chứng; 

- Các Tổ chức hành nghề thừa phát lại 

- Trung tâm pháp y tỉnh; 

- Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. 

 

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp  quy 

định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; Văn bản số 1738/BTP-

TĐKT ngày 01/06/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Tư pháp” năm 2022, như sau: 

1. Căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng kỷ niệm chương quy 

định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 

của Bộ Tư pháp về việc quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư 

pháp" và Văn bản số 1738/BTP-TĐKT ngày 01/06/2022 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022, 

thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” 

cho cán bộ, công chức, viên chức (chưa được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp Tư pháp”) của cơ quan, đơn vị mình. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai việc xét tặng kỷ niệm 

chương tới công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và các Tổ hòa giải tại địa 

phương.  
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Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” gửi về Sở 

Tư pháp trước ngày 20/06/2022 để Sở Tư pháp xét, trình Bộ Tư pháp theo quy 

định. Hết thời hạn nêu trên, cơ quan, đơn vị không gửi văn bản, hồ sơ về Sở Tư 

pháp thì được coi là không có đối tượng đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp Tư pháp”. 

Sở Tư pháp đăng tải Văn bản số 1738/BTP-TĐKT ngày 01/06/2022 của Bộ 

Tư pháp về hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư 

pháp” năm 2022 và các mẫu biểu kèm theo trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tư pháp, tại địa chỉ www.tuphaptuyenquang.gov.vn, mục Hệ thống văn bản, 

lĩnh vực Thi đua khen thưởng để các cơ quan, đơn vị khai thác sử dụng. 

(Có Văn bản số 1738/BTP-TĐKT ngày 01/06/2022 của Bộ Tư pháp về 

hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022  

gửi kèm theo). 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Hội đồng TĐKT Sở Tư pháp;           
- Trang Thông tin điện tử STP;  
- Lưu: VT,VP.KXThành. 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Thược 

 

 

 

http://www.tuphaptuyenquang.gov.vn/
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