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Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 474/HD-CĐVC ngày 25/11/2021 về việc Hướng 

dẫn thực hiện giải thưởng “Gương mặt của năm”năm 2021, Thông báo số 

475/HD-CĐVC ngày 25/11/2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc 

phân bổ chỉ tiêu thực hiện giải thưởng “Gương mặt của năm” năm 2021 theo đó, 

Công đoàn Bộ Tư pháp được phân bổ 2-3 chỉ tiêu, để có căn cứ báo cáo Bộ 

trưởng (theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Quy chế  Giải thưởng “Gương mặt 

của năm”) và đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam xét trao giải thưởng, Ban 

Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị công đoàn các đơn vị căn cứ Hướng 

dẫn số 474/HD-CĐVC và Quy chế về việc thực hiện giải thưởng “Gương mặt 

của năm” ban hành kèm theo Quyết định 112/QĐ-CĐVC ngày 28/6/2019 để lựa 

chọn và lập hồ sơ khen thưởng gửi về Công đoàn Bộ trước ngày 15/12/2021 để 

xét duyệt, trình Bộ trưởng, Công đoàn Viên chức Việt Nam xét trao tặng. 

(Hướng dẫn 474/HD-CĐVC và Quy chế giải thưởng “Gương mặt của 

năm”của Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

112/QĐ-CĐVC ngày 28/6/2019 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ mục văn bản Điều hành/Đảng – Đoàn thể và mục Thông báo). 

Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị các công đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy 

và phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Đảng ủy Bộ (để báo cáo); 

- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để biết); 

- UV BTV Công đoàn Bộ (để biết); 

- Các CĐ trực thuộc CĐ Bộ (để t/hiện); 

- Ban TĐKT Công đoàn (để t/hiện); 

- Lưu: Ban TĐKTCĐ, CĐ Bộ. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
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