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              Hà Nội, ngày  04 tháng 4  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề 

đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2022 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thi đua, khen thưởng 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 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều 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 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng 

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

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

trào thi đua theo chuyên đề với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, 

thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đối với các cơ quan tư pháp địa phương 

năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng, Cục 

trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ 

Tư pháp, Trưởng các Khu vực thi đua và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để biết);                                                                              

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp 

chỉ đạo thực hiện); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành;                                                                                         

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 
Nguyễn Thanh Tịnh 
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