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Đắk L ắ k , ngày 01 tháng 7 2017
Số 5  Ư/TA-TĐKT 

V/v Phát động thi đua đợt 3 năm 2017

Kính gửi:
- Lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ

và tp. Buôn Ma Thuật.

Triển khai thực hiện kế hoạch số 778/2016/KH-TAND ngày 15/11/2016 của 
Hội đông Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân hai câp tỉnh Đăk Lắk, Hội đồng Thi 
đua Khen thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua 
đợt 3 năm 2017 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 
Tám (19/8/1945 -  19/8/2017); ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (02/9/1945-02/9/2017); Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 
13/9/2017); 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và hưởng ứng 
cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” do ủ y  ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ 
chức, tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân 
hai cấp tỉnh Đắk Lắk với những nội dung cụ thể như sau:

L MỤC ĐÍCH, YÊU CAU:
1. Muc đích:
Tiêp tục nâng cao chất lượng công tác và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại 

án; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 
Tòa án nhân dân hai cấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc 
phòng địa phương.

2. Yêu cầu:
- Tố chức phona trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chung của toàn hệ thống, 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, điều kiện thực té của từng đơn vị để phấn đấu hoàn 
thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

- Phát động thi đua một cách sôi nổi, sâu rộng đến 100% cán bộ, công chức, 
người lao động; đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, không phô trương, tránh 
hình thức, góp phân nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính 
trị, phâm chât đạo đức, lối sống đối với từna cán bộ, công chức, người lao động.

II. CHỦ ĐÈ THI ĐƯA:

“Nâng cao tién ổộ và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác”.

III. NỘI ĐUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:



Các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân, 
của địa phương đế tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 
đây mạnh học tập và ỉàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc 
vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phấm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm 
phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân” theo Kế hoạch số 335/KH-TANDTC ngày 
29/12/2011 của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Thủ trưởng, cấp ủy các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
Đăk Lăk cân tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, phải coi công 
tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn 
vị và là biện pháp quan trọng đế xây dựng con người mới.

3. Tiêp tục đấy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án trong thời hạn luật 
định; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án; không để xảy ra kết án oan người 
không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác hòa giải các vụ án dân sự, đối 
thoại trong các vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót do lỗi của 
Tòa án; không đế án auá hạn luật định và tạm đình chỉ không có căn cứ; hạn chế tạm 
đình chỉ kéo dài; trả hô sơ hình sự đế điều tra bố sung đúng quy định của pháp luật, 
thực hiện tốt công tác xét xử lưu động và phối hợp làm tốt công tác hướng dẫn trợ giúp 
pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp, với chỉ tiêu công tác cụ thể như 
sau:

- Đối với công tác giải quyết, xét xử các loại án: Phấn đấu giải quyết, xét xử án 
hình sự đạt tỷ lệ 90% trở lên; Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, 
lao động đạt tỷ lệ 85% trở lên; Án hành chính đạt tỷ lệ 80% trở lên (không tính án Tạm 
đình chỉ vào kết quả giải quyết, xét xử các loại án). Hạn chế đến mức thấp nhất án bị 
sửa, bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán (án bị sửa không vượt quá 4.2%, án bị huỷ 
không vượt quá 1.16 %)

Các chỉ tiêutì~ên được tính trên tông so án phải giải quyết, xét xử được thụ lý từ 
ngày 01/7/201 7 đến 30/9/2017.

-  Đ o i  với các công tác khác:
+ Kịp thời ra quyết định thi hành án đối với 100% các bản án đã có hiệu lực 

pháp luật và đủ điều kiện thi hành. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phải được thực 
hiện theo đúng quy định. Phối họp với Viện kiểm sát, cơ quan Công an và chính quyền 
địa phương kiểm tra công tác giám sát bị án đang chấp hành hình phạt tù nhưng cho 
hưởng án treo và cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường 
công tác kiếm tra việc xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện để phát hiện kịp thời, 
khăc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét 
xử các loại vụ án.

+ Tiêp tục củng cố, kiện toàn tô chức của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
Đắk Lắk nhằm ổn định bộ máy theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 
2014 và các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao; thực hiện nghiêm túc việc 
săp xêp, điều động, luân chuyến, đề bạt, bố nhiệm theo quy hoạch, gắn công tác tố chức 
với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng Thấm phán, Thư ký, Thẩm tra
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viên.
+ Làm tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt 

động của cơ quan, đơn vị. Việc chi tiêu phải đảm bảo tiết kiệm và đúng theo Luật ngân 
sách Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả 
công nghệ thông tin trong công tác thống kê, Thi đua khen thưởng, quản lý tài sản, văn
thư lưu trữ....... Làm tốt công tác báo cáo, thống kê đảm bảo công tác này được thực
hiện một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác.

+ Chú trọng đến công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị nội bộ đoàn kết, chủ động, sáng tạo có khí thế thi 
đua sôi nối, tố chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chấp hành nghiêm 
kỷ luật công vụ, không có cán bộ vi phạm kỷ luật. Tích cực tham gia các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, hội thao, các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ Biển đảo 
quê hương.. v

IV. TỔ CHỨC THỰC HĨỆN:
1. Chánh án TAND cấp huyện, Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc TAND 

tỉnh có trách nhiệm triến khai phát động đợt thi đua này tói toàn thể cán bộ công chức, 
người lao động trong đơn vị đế phấn đấu thực hiện. Tập trung vào việc phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác và các chỉ tiêu thi đua đồng thời tích 
cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” do ủ y  ban nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk tổ chức,

2. Rà soát các bản án đã có hiệu lực pháp luật và đủ điều kiện thi hành thì phải 
ra quyết định thi hành án kịp thời 100%. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phải đúng 
với quy định của pháp luật; nhối hợp với Viện kiểm sát, Cơ quan Công an và chính 
quyền địa nhương kiểm tra công tác giám sát bị án đang chấp hành hình phạt tù nhưng 
cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Rà soát, phối hợp vói các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm các đon, 
thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp; phân loại giải quyết đơn thư khiếu kiện 
chưa thụ lý còn tồn đọng theo thẩm quyền, không để tình trạng đon, thư khiếu nại, tố 
cáo gửi vượt cấp, tồn đọng, kéo dài.

4. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổ chức tổng kết, lựa chọn những 
tập thê, cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, nổi bật, tiêu biểu để lập hồ sơ đề nghị 
biếu dưong, khen thưởng. Đối với cá nhân, tỷ lệ đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân 
tỉnh tặng giấv khen không vượt quá 30% tổng cán bộ, công chức, người lao động của 
đơn vị. Những đon vị có từ 3 biên chế trở xuống được đề nghị tặng giấy khen cho 1 cá 
nhân. Các đơn vị có số lượng cán bộ, công chức khi nhân tỷ lệ 30% không tròn số, nếu 
vượt từ 0,5 đến 0,99 được đề nghị làm tròn thành 1 chỉ tiêu.
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5. Khoá sổ thụ lý, kết quả giải quyết, xét xử các loại vụ án cuối năm công tác 
theo đúng quy định. Thống kê kết quả xét xử, giải quyết các loại vụ án, thi hành án 
hình sự theo đúng các loại mẫu biểu Tòa án nhân dân tối cao trên hệ thống phần mềm 
thống kê các loại án. Chậm nhất ngày 05/10/20Í7 phải hoàn thành việc thống kê và gửi 
về Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để tổng hợp, báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao.

6. Cùng với việc khoá sổ thụ lý, kết quả giải quyết, xét xử các loại vụ án cuối 
năm, các đơn vị tiến hành bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017. Việc 
bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017 được thực hiện theo đúng hướng 
dẫn tại Thông tư số 04/2016/TT-TANDTC ngày 16/9/2016 của Toà án nhân dân tối 
cao hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Toà án nhân dân. Chậm 
nhất đến ngày 05/10/2017 phải hoàn thành việc bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng 
năm 2017, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Hội đồng Thi đua - KI en 
thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tô chức cán bộ, Th, inh 
tra và Thi đua, khen thưởng) để tiến hành tổng hợp và trình Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng xem xét, đề nghị các danh hiệu và hình thức khen thưởng năm 2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Toà 
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen 
thưởng) để được hướng dần, chỉ đạo kịp thời.

TM. HỘI ĐỒNG 
THI ĐUA -  KHEN THƯỞNG 

TAND 2 CẤP TỈNH ĐẤK LẮK
- Như trên;

-V ụ  TĐKT-TANDTC (để báo cảo);

- Ban TĐKT tỉnh Đắk Lắk (để báo cáo);
- Đảng uỷ TAND tỉnh;
- Các đ/c ỉãnh đạo TAND tỉnh 

(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
- Các đoàn thể thuộc TAND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND tỉnh;
- LưuTĐKT TAND 2 cấp tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Duy Hữu
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