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tháng 7 năm 2021

V/v cử cá nhân tham gia chương
trình bình chọn tôn vinh “Gương
sáng pháp luật”

Kính gửi: Báo Pháp luật Việt Nam.
Xét Tờ trình số 521/TTR-STP, ngày 02/7/2021 của Sở Tư Pháp về việc đề
nghị cử cá nhân tham gia chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp
luật”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giới thiệu 03 cá nhân có nhiều lỗ lực đóng
góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tư pháp để tham gia
chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng pháp luật”
(có danh sách 03 cá nhân kèm theo)
Đề nghị Báo Pháp luật Việt Nam – cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc
thi tổng hợp, trình Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- CT;
- Như kính gửi;
- Sở Tư pháp;
- CVP, PCVP1;
- Lưu: VT, BBT1, NC2.

Giàng Thị Dung
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DANH SÁCH
Đề cử cá nhân tham gia chương trình tôn vinh “Gương sáng pháp luật”
(Kèm theo Công văn số

Số
TT

1

Họ và tên

Trần Thị Chinh

Ngày tháng
năm sinh

27/03/1979

Giới tính

Nữ

/UBND- BBT ngày

Chức vụ, đơn vị

Giám đốc Trung
tâm Trợ giúp pháp
lý nhà nước tỉnh
Lào Cai.
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tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

Tóm tắt thành tích
Trong quá trình công tác tôi đã thực hiện tiếp dân, tư vấn
pháp luật cho 230 trường hợp, các vụ việc tư vấn tập trung vào
các lĩnh vực pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai,
hành chính khiếu nại tố cáo... Khi tiếp nhận yêu cầu, tôi đều có
thái độ niềm nở, tôn trọng người được TGPL, giải thích cặn kẽ,
dễ hiểu; đối với vụ việc phức tạp, sau khi nghiên cứu, tôi đã
soạn thảo văn bản hướng dẫn đúng pháp luật giúp cho đối tượng
bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bản thân tôi
luôn tích cực nghiên cứu các quy định pháp luật, qua đó có
nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật theo yêu cầu của cấp trên. Trong thời gian qua,
tôi đã trực tiếp tham gia ý kiến vào 15 dự thảo văn bản quy
phạm pháp luật như: dự thảo Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng
hình sự, Bộ luật dân sự, Luật thi hành án dân sự, Luật tiếp cận
thông tin, Luật trợ giúp pháp lý và các dự thảo Nghị định,
Thông tư hướng dẫn thi hành luật... theo yêu cầu của cấp trên;
Quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện có
những bất cập trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực
TGPL, tôi cũng đã có kiến nghị đề nghị sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp với thực tiễn... Liên tục các năm đều đạt Viên chức
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Giám đốc Sở Tư pháp tặng
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Được Thủ tướng Chính Phủ

tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến
năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và
bảo vệ Tổ quốc...
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Nguyễn Thị Hòa

Lục Kim Phương

10/03/1957

15/06/1973

Nữ

Nữ

Trong quá trình công tác bản thân luôn nêu cao tinh thân
thượng tôn pháp luật, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính
pháp luật của nhà nước, với cương vị là một lãnh đạo đơn vị đấu
giá hợp danh Hòa bình bản thân thực hiện nghiêm các quy định
về đấu giá, có tinh thần trách nhiệm trong việc công khai minh
bạch quy trình đấu giá,… trong những năm qua bản thân được
Trung tâm Đấu giá tặng thưởng nhiều danh hiệu trong đó: Năm 2004: Thủ tướng
hợp danh Hòa Bình Chính phủ Bằng khen (QĐ số 795/QĐ-TTg ngày 13/7/2004) ;
Năm 2011: được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động
hạng Ba (Quyết định số 851/QĐ-CTN ngày 03/6/2011 của Chủ
tịc nước)

Trưởng thôn, Tổ
trưởng tổ hòa giải
thôn Na Mạ 1 xã
Bản Lầu, huyện
Mương Khương,
tỉnh Lào Cai

Bản thân là một cán bộ trưởng thôn luôn tuyên truyền đến nhân
dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước, vận động tuyên truyền nhân dân trong
thôn thực hiện vệ sinh làng bản sạch sẽ, gia đình luôn đi đầu
trong phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng
hóa, gia đình đã chuyển đổi đất canh tác từ ngô kém hiệu quả
sang trồng 1,9 ha cây dứa, sản lượng thu được trên 33 tấn đem
lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình đã kết hợp chăn gà, vịt, ngan
250 con, với 1900m2 ao thả cá, trừ chi phí mỗi năm cho thu
hoạch 200-250 triệu đồng, gấp 3 lần thu nhập bình quân đầu
người của xã . Gia đình hòa thuận hạnh phúc luôn đi đầu trong
việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, nhất là phong trào xây
dựng nông thôn mới. gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu gia
đình văn hóa…

