
 

UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /HD-STP 
   

Cao Bằng, ngày      tháng 8 năm 2022 

HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 

năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1369/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Công văn số 2852/BTP-

PBGDPL ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn khen 

thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và 10 

năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

Để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng Ngày 

Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng hướng dẫn thực hiện công tác thi 

đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân thực hiện hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần thực hiện hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. 

2. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng là điển hình tiêu biểu, xuất sắc 

trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và 10 năm hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam. 

3. Công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực; hồ sơ 

khen thưởng đúng quy trình, quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG KHEN 

THƯỞNG 

1. Đối tượng và chỉ tiêu khen thưởng 

1.1. Đối tượng khen thưởng 

- Tập thể: Các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể, lực 

lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Lưu ý: Ưu tiên đối tượng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, công tác. 
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1.2. Chỉ tiêu khen thưởng 

Các đơn vị, địa phương lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc nhất trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 

và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

2. Hình thức khen thưởng 

a) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; 

c) Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Các địa phương chủ 

động khen thưởng theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ 

được giao. 

3. Tiêu chuẩn xét khen thưởng 

3.1. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Thực hiện theo Công văn số 2852/BTP-PBGDPL ngày 09 tháng 8 năm 

2022 của Bộ Tư pháp. Việc xem xét đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp do Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh giới thiệu, đề nghị Bộ Tư 

pháp xét tặng. 

3.2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

3.2.1. Tiêu chuẩn đối với tập thể 

a) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của 

Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh 

cáo trở lên.  

b) Được cơ quan, đơn vị, địa phương bình xét, suy tôn. 

c) Các tập thể được khen thưởng phải hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

sau đây:  

* Đạt nhiều kết quả trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL: 

- Ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện 

Luật PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; 

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm 

vi quản lý kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; đổi mới, 

đa dạng về hình thức PBGDPL, chú trọng đối tượng đặc thù, yếu thế; có các mô 

hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL;  

- Quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu 

công tác, khả năng, điều kiện của cơ quan, tổ chức, địa phương; 

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật; kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức 

thực hiện Luật;  
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* Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong 10 năm hưởng ứng 

Ngày Pháp luật Việt Nam:  

- Hàng năm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng 

dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. 

- Nội dung triển khai: Tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới, các 

quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân, 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; dự thảo chính sách pháp luật trong 

quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung gắn với nhiệm vụ 

trọng tâm của đơn vị, địa phương; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm;  

- Hình thức triển khai: Triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều 

kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương qua các hình thức như: tổ chức 

Lễ mít tinh, cổ động, hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến pháp 

luật lưu động, triển lãm, trưng bày; tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật; lồng 

ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức 

khác phù hợp với đơn vị, địa phương. Đổi mới hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật Việt Nam gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy vai trò 

của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, mạng viễn thông để 

đưa pháp luật đến với người dân; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả cho các 

đơn vị, địa phương tham khảo, áp dụng. 

3.2.2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không bị kỷ luật từ hình 

thức khiển trách trở lên. 

b) Được cơ quan, đơn vị, địa phương bình xét, suy tôn. 

c) Các cá nhân được khen thưởng có thâm niên tham gia công tác PBGDPL 

của cơ quan, đơn vị ít nhất từ 05 năm trở lên và đạt thành tích xuất sắc trong 10 

năm thực hiện Luật PBGDPL, 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đáp 

ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

- Có sáng kiến, đóng góp trong việc nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, 

hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai tổ chức thực hiện 

các hoạt động PBGDPL theo nhiệm vụ được giao; có các sáng kiến về cách thức 

hiệu quả thực hiện PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Số lượng khen thưởng 

4.1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân 

xuất sắc nhất trong số các tập thể, cá nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương 

giới thiệu để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Bằng khen. 

4.2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
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Lựa chọn 05 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số các tập 

thể, cá nhân được các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu, đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh Cao Bằng xét tặng Bằng khen.   

5. Kinh phí khen thưởng: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ KHEN THƯỞNG 

1. Tuyến trình khen thưởng 

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xét, trình Chủ tịch UBND  tỉnh 

khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và gửi hồ sơ đề nghị khen 

thưởng về Sở Tư pháp để tổng hợp. 

b) Sở Tư pháp xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, đảm 

bảo tiêu chuẩn và gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (thông qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4) để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 

theo quy định. 

2. Hồ sơ khen thưởng 

2.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Thực hiện theo 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. 

2.2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh được lập thành 

01 bộ (bản chính) gồm các thành phần sau: 

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng, kèm danh sách tập thể, cá nhân đề nghị 

khen thưởng;  

b) Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận, 

ký tên, đóng dấu của cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu số 07 ban 

hành kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Nội dung báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải nêu được kết quả nổi 

bật theo sát các tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại mục 3 Phần II Hướng dẫn 

này. 

d) Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. 

2.3. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng theo thẩm quyền của địa phương 

Hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng theo thẩm quyền của địa phương được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Quy chế thi đua, 
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khen thưởng tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-

UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

3. Thời gian nộp hồ sơ 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ về Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

(qua Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 05 

tháng 9 năm 2022 (theo dấu bưu điện) để tổng hợp và thẩm định. Các trường 

hợp hồ sơ gửi sau thời gian trên sẽ không được tiếp nhận. 

* Lưu ý: Ngoài hồ sơ gửi theo đường công văn, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương gửi các file điện tử của hồ sơ đề nghị khen thưởng đến hộp thư 

điện tử của Sở Tư pháp: tuphap@caobang.gov.vn hoặc sotuphapcb@gmail.com 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện 

thoại 02063 850 987) để phối hợp, giải quyết./.  

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bàn Thanh Hiền 
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