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

Đắk L ắ k , n g à y  03 thủng 01 năm 2018Số:/M /TA-TĐKT
V/v triển khai công tác thi đua năm 2018

Kính gửi:
- Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Chánh án TAND các huyện, tx. Buôn Hồ và tp. Buôn Ma Thuột.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Hội đồng thi đua khen 
thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua năm 
2018 trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

Đế có cơ sở cho việc xâv dựng chương trình, kế hoạch công tác và bình xét thi 
đua -  khen thưởng năm 2018. Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng yêu cầu các Chánh 
Tòa, Trưởng phòng nghiện vụ thuộc TAND tỉnh và Chánh án TAND cấp huyện thực 
hiện các công việc sau:

1. Tổ chức triển khai công tác thi đua năm 2018 và phát động các phong trào 
thi đua tại đơn vị mình.

2. Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2018 đối với tập thể và cá nhân thuộc 
quyền quản lý của đơn vị mình ( t h e o m ẫ u  kèm công văn này) đồng thời đề nghị 
các đon vị thực hiện nhập dữ liệu thi đua, khen thưởng vào phần mềm thi đua khen 
thưởng theo quy định. (Đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiên sỹ đua cơ
sở ” phải có đăng ký đề tài sáng kiến cải tiên kỹ thuật).

Danh sách đăng ký thi đua năm 2018 của các đơn vị gửi về Thường trực Hội 
đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng 
Tổ chức cán bộ,Thanh tra và Thi đua khen thưởng) trước ngày 20/01/2018 để tổng
họn, theo dõi.

Đề nghị các đon vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG
- Như trên;
- Lưu TTHĐTĐKT.

Trần Đuv Tuấn



Mẩu số 1

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CO QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KỶ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc *

Tỉnh ( thành phố), ngày . tháng

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2018

SÓ
TT

TÊN TẢP 
THẺ,

HỌ VÀ TÊN 
CÁ NHÂN

DANH HIỆU THI ĐUA

TẬP THẺ CÁ NHÂN

LĐTT LĐXS CỜ
TAND CỜ CP LĐTT CSTĐCS CSTĐ

TAND
CSTĐ

TQ

I TẬP THẺ

1

2 ...

...

II CÁ NHÂN

1 Ông (bà)...

2 Ông (bà) ...

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG c o  QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghì chú:Đăng kỷ danh hiệu thi đua nào đánh dấn “x ” vào ô tương ứng.



Mẩu số 1

Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CÁP TRÊN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
C ơ QUAN, ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Tỉnh ộthành phố), ngày .tháng

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN NĂM 2018

SỐ
TT

HỌ VÀ TÊN 
CÁ NHÂN

DANH HIỆU THI ĐUA

Danh hiệu thi đua
Tên đề tài sáng kiến

1 Ông (bà) ...

2 Ông (bà) ...

...

NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN, ĐON VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)

Ghì d m :  Ghi đầy đủ tên đề tài sáng kiến


