
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 47/STP-PBGDPL 
V/v tuyên truyền Chỉ thị phát 

động phong trào thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hàng năm và Kế hoạch 05 

năm (2021 - 2025) theo Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI 

 

An Giang, ngày  12 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

   
 

Thực hiện Công văn số 1419/STTTT-TTBCXB ngày 09/12/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Chỉ thị phát động phong 

trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 

và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XI; Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thị 

xã, thành phố; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm thực hiện những 

nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến đến công chức tư pháp, hộ tịch 

ở địa phương, công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị những 

nội dung của Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Công văn số 1419/STTTT-TTBCXB 

ngày 09/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Giao Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện đổi mới nội 

dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa 

dạng, nội dung cụ thể, thiết thực gắn với các nội dung Đại hội Thi đua yêu nước 

tỉnh lần thứ VI đề ra với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang 

phát triển bền vững”. 

3. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Văn phòng Sở 

lựa chọn các nội dung, bài viết tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư 
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pháp về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 

thưởng; các phong trào thi đua trọng tâm của tỉnh và các gương điển hình tiên 

tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt của Ngành Tư pháp. 

Đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các phòng, 

đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc STP; 

- Cổng Thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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