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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Phú 

Thọ (26/4/1982-26/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 

 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ 

(26/4/1982 - 26/4/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Sở Tư 

pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Ôn lại quá trình hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu và rút ra 

những bài học kinh nghiệm mà ngành Tư pháp Phú Thọ đã đạt được trong 40 

năm qua. 

- Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách 

nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức Ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ nói chung và ngành Tư pháp nói riêng, phấn 

đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ của toàn Ngành trong giai đoạn mới. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thiết thực, bảo đảm tiết kiệm, 

tránh phô trương, hình thức, không làm ảnh đến hoạt động bình thường của đơn 

vị.  

- Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống Ngành cần đa dạng, phong 

phú; thông qua các phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, 

công chức, viên chức; tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác. 

II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động tuyên truyền 

1.1. Xây dựng và phát hành cuốn Kỷ yếu kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/4/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến và TDTHPL chủ trì; các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở phối hợp.   

1.2. Xây dựng clip về truyền thống ngành Tư pháp Phú Thọ. 

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/4/2022. 



 2 

- Đơn vị thực hiện: Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Đài 

PT-TH tỉnh thực hiện. 

1.3. Đăng tải các bài viết tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng của tỉnh, Trang TTĐT của Sở, Trang TTĐT PBGDPL tỉnh, Fanpage 

PBGDPL của Sở, Bản tin Tư pháp về truyền thống 40 năm xây dựng và phát 

triển của Ngành, về vị trí, vai trò của Ngành trong xây dựng và triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh Phú Thọ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải 

cách tư pháp, các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn ngành. 

- Thời gian thực hiện: tháng 3, 4/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật chủ trì; 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc và Phòng Tư pháp viết tin, bài. 

1.4. Tổ chức tuyên truyền trực quan (treo băng zôn khẩu hiệu); vệ sinh, 

chỉnh trang sân vườn, tường rào. 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022. 

- Đơn vị thực hiện:  

+ Văn phòng Sở chủ trì công tác tuyên truyền trực quan ; 

+ Chi đoàn thanh niên chủ trì việc vệ sinh, chỉnh trang sân vườn, tường 

rào. 

1.5. Tổ chức hoạt động giao lưu thể thao (trước buổi gặp mặt) và chương 

trình văn nghệ chào mừng (trong buổi gặp mặt kỷ niệm). 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Chi đoàn thanh niên chủ trì đề xuất triển khai thực 

hiện. 

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Sở Tư pháp Phú Thọ và 

đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. 

2.1. Thành phần tham dự 

 a) Trong điều kiện bình thường mới 

* Đại biểu mời:  

- Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Bộ Tư 

pháp (10 người); 

- Đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện của Bộ Tư pháp (12 người); 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị (50 người); 

- Các đồng chí nguyên, cựu Lãnh đạo Sở các thời kỳ (06 người); 

- Các đồng chí nguyên là cán bộ Sở Tư pháp đã chuyển công tác, hiện 

đang công tác, sinh sống tại tỉnh Phú Thọ (16 người); 

- Các đồng chí nguyên là cán bộ Sở Tư pháp đã nghỉ hưu tại Sở (18 

người); 
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- Lãnh đạo Cục và Trưởng, phó các Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Phú Thọ (9 người); 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Vĩnh Phúc (08 người); 

- Đại diện một số tổ chức bổ trợ tư pháp trong tỉnh (10 người).  

* Đại biểu triệu tập: 

- Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp (72 

người); 

- Trưởng, Phó Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị (26 người). 

Tổng cộng: 237 người. 

b) Trong điều kiện hạn chế do dịch bệnh COVID-19 

* Đại biểu mời:  

- Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo 

Bộ Tư pháp (05 người); 

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở, cựu Lãnh đạo Sở các thời kỳ; các 

đồng chí nguyên là cán bộ Sở Tư pháp đã nghỉ hưu tại Sở (24 người). 

- Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ (04 người); 

- Lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành, thị được tặng Kỷ niệm chương Vì 

sự nghiệp Tư pháp (10 người); 

- Đại diện một số tổ chức bổ trợ tư pháp trong tỉnh (10 người).  

* Đại biểu triệu tập 

- Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp (72 

người); 

- Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị (13 người). 

Tổng cộng: 138 người. 

2.2. Thời gian: dự kiến ½ ngày, trong khoảng từ 20-25/4/2022. 

2.3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

2.4. Dự kiến chương trình, nội dung chính của Lễ kỷ niệm 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Diễn văn phát biểu của Giám đốc Sở Tư pháp kỷ niệm 40 năm ngày 

thành lập Sở Tư pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo Tỉnh phát biểu, tặng hoa, tặng bức trướng chúc mừng 

Sở; thừa ủy quyền của Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 

Tập thể Sở Tư pháp.  

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho 

các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành, huyện thành thị. 
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- Đại diện các thế hệ CBCVC đã từng công tác tại Sở phát biểu; 

- Đại diện thế hệ CCVC trẻ  đang công tác tại Sở phát biểu. 

Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu 

triển khai thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và Trưởng các tổ chức đoàn 

thể có trách nhiệm: 

- Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch đến công chức, viên chức, người 

lao động, đoàn viên. Phân công công chức, viên chức viết bài tuyên truyền kỷ 

niệm 40 năm ngày thành lập Sở trên Kỷ yếu, Trang TTĐT và trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao phục vụ trong Lễ 

kỷ niệm. 

- Căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, các tổ chức, đơn vị được giao chủ 

trì thực hiện tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các 

hoạt động, phân công công việc cụ thể cho đích danh đơn vị (hoặc cá nhân công 

chức, viên chức), dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và chất 

lượng. 

Yêu cầu Trưởng các đơn vị, Trưởng các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện 

nghiêm túc để công tác tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Tư pháp tỉnh 

Phú Thọ thành công./. 

 

Nơi nhận:   

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị; 

- Lưu VT, TH (D.05b).              

                                                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Nhung 
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