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       An Giang, ngày 03 tháng 4 năm 2020 
 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động  

thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế. 

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện công tác pháp chế năm 2020. 

- Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng 

công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang. 

2. Quá trình tổ chức thực hiện 

Sở Tư pháp ban hành Công văn số 307/STP-XDKT&TDTHPL ngày 17 

tháng 3 năm 2020 về việc lấy ý kiến Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) và 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo Kế hoạch. 

Kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Tư pháp nhận được 13 văn bản. Trong đó: 

08 ý kiến thống nhất; 05 ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Trên cơ sở các ý 

kiến, Sở Tư pháp đã hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch. 

Sở Tư pháp kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt Kế 

hoạch phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020. 

(Đính kèm Bảng tổng hợp ý kiến, kế hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt 

kế hoạch)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở (qua email); 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 



ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND 
 

 

 

 An Giang, ngày      tháng       năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng  

công tác pháp chế năm 2020 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen 

thưởng; 

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 của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số……./TTr-STP 

ngày…….tháng……năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 60/KH-STP ngày 03 tháng 4 năm 2020 

của Sở Tư pháp phát động thi đua, khen thưởng công tác pháp chế năm 2020. 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - 

Khen thưởng) và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

triển khai Kế hoạch này; theo dõi và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…….tháng…...năm 2020. 

DỰ THẢO 



Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua 

- Khen thưởng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tư pháp; 

     CHỦ TỊCH 

- TT. UBND tỉnh; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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