UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1338 /STP-VP

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng năm 2021 và đăng ký
thi đua năm 2022

Kính gửi:
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-STP ngày 24/02/2021 của Giám đốc Sở Tư
pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp
tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 20/4/2021 của
Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua
theo chuyên đề năm 2021. Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các phòng,
đơn vị thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tổng
kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và đăng ký thi đua năm 2022, như
sau:
1. Tiến hành đánh giá, tổng kết phong trào thi đua năm 2021, bình xét
danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng theo quy định; giới thiệu
điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2021: Những tập thể, cá
nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt là những trường hợp đã được
các cấp biểu dương, khen thưởng đang phát huy, tạo sức lan tỏa tốt; hoặc là đối
tượng đang được đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng năm 2021.
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:
- Tờ trình của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đề nghị khen thưởng.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu quy định tại Nghị định
91/2017NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng).
- Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể các Phòng, Trung
tâm thuộc Sở có xác nhận của trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị.
- Danh sách giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong
trào thi đua năm 2021 theo mẫu gửi kèm Văn bản này.
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen
thưởng Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) tổng hợp trước ngày 15/12/2021.
2. Đăng ký thi đua năm 2022
- Tổ chức triển khai đến 100% tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua
năm 2022 theo mẫu số 01, 02 gửi kèm theo (Bản đăng ký thi đua của tập thể
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phòng, đơn vị, trung tâm gửi về Văn phòng Sở; bản đăng ký thi đua của tậ p thể
trực thuộc trung tâm và cá nhân được lưu tại các phòng, đơn vị, trung tâm).
- Danh sách tập thể, cá nhân đăng ký thi đua của phòng, đơn vị (theo mẫu
số 03) và Bản đăng ký thi đua của tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở và đơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở (theo mẫu 02) gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen
thưởng Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) tổng hợp trước ngày 15/12/2021./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ STP (B/cáo);
- Giám đốc Sở ;
- Phó Giám đốc Sở;
- Như trên (thực hiện);
- webside STP;
- Lưu VT, VP.KXThành.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thược
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SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................................

Tuyên Quang, ngày

tháng

năm 2021

DANH SÁCH
GIỚI THIỆU TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021

STT

Tên tập thể,
cá nhân

Tóm tắt thành tích tiêu
biểu của tập thể, cá nhân

Đã được khen thưởng
(hoặc đang đề nghị biểu
dưỡng, khen thưởng)

1

2

3

4

1
2
3
…

Nơi nhận:
- HĐTĐKT Sở Tư pháp;
- Lưu đơn vị.

TRƯỞNG PHÒNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2022
(Đối với cá nhân)
Họ và tên: ................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác: .......................................................................
Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn về thi đua, khen thưởng. Bản thân tôi
xin đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021, như sau:
Thi đua
hoàn thành nhiệm vụ

Danh hiệu thi đua

....................................

.............................

Tuyên Quang, ngày .... tháng ......... năm 2021
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

.........................................
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Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2022
(Đối với tập thể)
Tên đơn vị:..................................................................................................
.....................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn về thi đua, khen thưởng. Tập thể
.....................................................................xin đăng ký danh hiệu thi đua năm
2020, như sau:
Tỷ lệ % hoàn thành
kế hoạch

Mức độ thi đua
hoàn thành nhiệm vụ

Danh hiệu thi đua

............................................. ............................................... ......................................

Tuyên Quang, ngày.........tháng...... năm 2021
TRƯỞNG PHÒNG/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:
- Tập thể lựa chọn mức hoàn thành nhiệm vụ, danh hiệu thi đua nào thì ghi rõ vào mục
tương ứng.
- Thi đua hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Hoàn thành nhiệm vụ
- Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiến tiến; Tập thể lao động xuất sắc.
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Mẫu số 03
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........................................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày

tháng

năm 2021

DANH SÁCH
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2022

TT

I
1
2
3
….
II
1
2
3
…

TÊN TẬP THỂ,
CÁ NHÂN

CHỨC VỤ,
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐĂNG KÝ DANH
HIỆU THI ĐUA

Tập thể

Cá nhân

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

