
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:  731 /STP-VP 

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo 
Quyết định ban hành Bảng  
tiêu chí đánh giá, xếp hạng  
đối với các Phòng, đơn vị  

thuộc Sở Tư pháp. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Thuận, ngày  10  tháng 5 năm 2022 

               Kính gửi:   
                                          - Lãnh đạo Sở; 

                                - Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 
                                          

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/5/2018 của Bộ Trưởng Bộ 
Tư pháp hướng dẫn công tác Thi đua – Khen thưởng trong ngành Tư pháp; 
Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 704/QĐ-BTP ngày 26/4/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp 
hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; 
Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Chương trình công tác tư pháp năm 2022. 

Để công tác thi đua khen thưởng của Sở thực hiện một cách dân chủ, đảm 
bảo đúng theo quy định, Lãnh đạo Sở đề nghị Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở 
triển khai cho công chức, viên chức và người lao động tại Phòng, đơn vị mình 
góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, xếp hạng đối với các 
phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2022; đồng thời tổng hợp ý kiến góp ý gửi 
về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở) trước ngày 11/5/2022 để tổng hợp trình lãnh 
đạo Sở xem xét./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu: VT.                                                  

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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