
TAND TỈNH ĐẲK LẮK 
HỘI ĐÒNG THI Đ U A -K H EN THƯỞNG

Số: 77T/T A-TĐKT 
V/v Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện 
Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Dắk Lẳk. ngày 29 tháng 10 năm 2019

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

Kính gửi:
- Chánh các Tòa, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc TAND tỉnh;
- Chánh án TAND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 287/TANDTC-TĐKT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của 
Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị sô 34- 
CT/TW của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Lãnh 
đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân 
dân các huỵện, Tx. Buôn Hồ và Tp. Buôn Ma thuột triển khai, thực hiện các nội dung 
theo yêu câu của công văn nêu trên.

Nhận được Công văn này yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triến khai thực
hiện.

Các ý kiến đóng góp gửi về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Tòa 
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua 
khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) trước ngày 05/ 11/2019.

Nơi nhận:
-  Đ/c Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk (để báo cáo);
- Các Tòa, Phòng thuộc TAND tinh;
- Các TAND cấp huvện;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND tinh;
- Lưu VP. Thường trực HĐTĐK.T.



TÒA ÁN NHÀN DÂN TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỜNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

Số: lịị /TẠNDTC-TĐKT 
V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện 

Chi thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày ¿ 5  tháng 10 năm 2019

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập-T ự  do-H ạnh phúc

Kính gửi: - Chánh án Tòa án quân sự trung ương
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao
- Chánh án các Tòa án nhân dân tinh, 

thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Công văn sổ 20/HĐTĐKT-VI ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Hội 
đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 
34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đổi mới công 
tác thi đua khen thưởng”, đế có cơ sở xây dụng báo cáo của Hội đồng Thi dua- 
Khen thưởng Tòa án nhân dân với Hội đông Thi đua-Khen thưởng Trưng ương, Hội 
đông Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân đê nghị Chánh án Tòa án quân sự 
Trung ương, Thủ trường các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tôi cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân cap cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương 
chì đạo tiến hành sơ kết và xây dưng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chi thị số 34- 
CT/TW của Bộ Chính trị “Ve tiếp tục đoi mới công tác thi đua khen thưởng" theo 
các nội dung chính sau:

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của 
Bộ Chính trị; đánh giá sự chuyên biên vê nhận thức và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy dàng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đông Thi đua-Khen thưởng cơ sở 
đôi với yêu câu đôi mới công tác thi đua, khen thường theo tư tưởng cùa Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chi thị của Bộ Chính trị “Ve tiếp tục đoi mới 
công tác thi đua khen thưởng" ; sự phôi hợp của các đoàn thê trong cơ quan, đơn vị 
trong việc cô vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước.

2. Đánh giá kết quả đổi mới các phong trào thi đua yêu nước trên các mặt sau:
- Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua;
- Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của phong trào thi dua đối với việc thực hiện 

nhiêm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triên kinh tê, xã 
hội, bảo đàm quốc phòng, an ninh của địa phương và của cả nước;

- Một số phong trào thi đua điển hình do cơ quan, đơn vi, địa phương tổ chức, 
phát động hoặc tham gia được đánh giá mang lại hiệu quà, thiêt thực;

- Kết quả thực hiện 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng 
Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động, gôm: phong trào thi đua “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới ”, phong trào thi dua “Cả nước chung tay vì 
người nghèo -  Không đê ai bị bỏ lại phía sau ”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp 
Việt Nam hội nhập và phát triên



3. Đánh giá việc đổi mới trong công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, 
tông kêt và nhân điên hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị.

4. Kết quả đồi mới công tác khen thường trên các mặt cụ thể sau:
- về chủ trương, biện pháp quàn lý nhà nước, nghiên cứu, ban‘hành các văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bàn chi đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thường của cơ 
quan, đơn vị;

- Kết quả và chất lượng công tác khen thưởng; việc chấp hành các quỵ định 
của pháp luật vê thi đua, khen thưởng; thực hiện quy trình, thù tục, hô sơ đê nghị 
khen thưởng; thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng;

- Đánh giá, tông hợp các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quvền của Chánh 
án các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự. Thời gian tông hợp, thông kê từ khi có Chi 
thị sô 34-CT/TW ngày 07/4/2014 cùa Bộ Chính trị, đặc biệt thông kê, phân tích làm 
rõ số liệu khen thưởng trong 3 năm 2016, 2017&2018;

- Đánh giá những chuyển biến và kết quả trong công tác khen thưởng thuộc 
thâm quyên và những trường hợp đê nghị câp trên khen thưởng đôi với những tập 
thê nhỏ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiêp, nhât là Thâm phán, 
Thư ký Tòa án các câp; khen thưởng đôi với công chức, người lao động trong các 
cơ quan, đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc 
thiểu số; khen thưởng đối ngoại.

5. Đánh giá về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thường 
trên các mặt sau:

- Tồ chức và hoạt động cua Hội đồng Thi đua-Khen thường cơ sở;
- Tình hình tô chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ 

cán bộ làm công tác thi đua, khen thướng của cơ quan, đơn vị.
6. Đánh giá những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân (nguyên nhân khách 

quan, nguyên nhân chủ quan).
7. Kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đồi mới 

công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.
Đe nghị các đơn vị gửi báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chì thị số 34-CT/TV/ ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Thi đua-Khen thường), 
đồng thời gửi vào hộp thư điện tử nRuvenhungtatc@gmail.com trước ngày 15/ 11/2019 
đê tông hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao xem xét, quyêt dịnh./.
No i nhận:
- Như trên;
- Hội đồng TĐKTTVV (để báo cáo);
- Ban TĐKTTW (đế báo cáo);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để p/hợp chi đạo);
- Cậc thành viên HĐTĐKT TAND;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐK.T.
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Nguyễn Văn Du
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