
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẤK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐÒNG THI ĐUA — KHEN THƯỞNG Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

TAND 2 CẤP TỈNH ĐẮK LẮK

Sô; &Ỉ.6 /HD-TĐKT Đắk Lắk’ ngẻy 13 tháng 11 nđm 2018
V/v: Hướng dẫn tổne kết thi đua. 

khen thưởng năm 2019

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 Hướng dẫn số 298/TANDTC-TĐKT ngày 07/11/2019 của Tòa án 
nhân dân tôi cao về việc hướng dần tong kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 
cua Tòa án nhân dân và Ke hoạch chi tiết số 571/KH-CTĐ III ngày 11/11/2019 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (Trưởng Cụm thi đua số III) về triển khai các hoạt 
động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số 
III. Hội đồng Thi đưa, khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk hướng 
dân việc tông kêt công tác thi đua, khen thưởng và bình xét thi đua, đề nghị khen 
thưởng năm 2019 của các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. v ề  tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019:
a) Các đơn vị tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng của đơn vị, 

bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng đối với các tập thế, cá nhân, 
Hội thâm nhân dân năm 2019, đồng thời tổng kết bình xét và đề nghị khen thưởng 
phong trào thi đua đợt 3 năm 2019 (từ ngày 01/9/2019 đến 30/11/2019). Trong quá 
trình bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng, các đơn vị phải bám sát các nội dung tại 
Hướng dần số 298/TANDTC-TĐKT ngày 07/11/2019 về việc hướng dẫn tổng kết 
công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Tòa án nhân dân; Thông tư số 
01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định công 
tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân.

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; đối tượng, tiêu chuân và tỷ lệ 
khen thưởng; trình tự bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng, hồ sơ đề nghị khen 
thưởng được thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 298/TANDTC-TĐKT ngày 
07/1 1/2019 về việc hướng dẫn tống kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của 
Tòa án nhân dân, Ke hoạch chi tiết số 571/KH-CTĐIII ngày 11/11/2019 của Tòa án 
nhân dân tỉnh Quáng Bình (Trưởng Cụm thi đua số III) về triển khai các hoạt động 
phục vụ tông kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số III và 
Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân tối cao.



b) Việc chấm điếm thi đua năm 2019: Thực hiện theo Bảng chấm điềm thi 
đua áp dụng đôi với Toà án nhân dân tỉnh và các Toà án nhân dân cấp huyện, ban 
hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 16/5/2018 của Chánh 
án Toà án nhân dân tôi cao. Các nội dung thi đua (trên Bảng chấm diêm) cần phân 
tích, đánh giá theo từng tiêu chí (áp dụng tiêu chí tại hướng dẫn số 298/TANDTC- 
TĐKT ngày 07/11/2019; Thông tư số Ol/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018) và có 
tài liệu, hô SO' kèm theo đê chứng minh.

c) Làm báo cáo tống kết công tác thi đua khen thưởng và thống kê tình hình 
thụ lý, giải quyêt các loại án và công tác thi hành án hình sự, kiêm tra theo biêu mâu 
số 1 A,1 B,1C,3,4,5,6,7. Thời điếm lấy số liệu đê đánh giá và tống kết công tác thi 
đua tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/11/2019.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thực hiện theo 
hướng dần tại Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân 
dân tối cao; Hướng dẫn số 298/TANDTC-TĐKT ngày 07/11/2019 của Toà án nhân 
dân tối cao; đồng thời đánh giá các nội dung thi đua theo Bàng chấm diêm thi đua.

Nội dung báo cáo phải đi sâu phân tích tầm ảnh hưởng của các phong trào 
thi đua đối với việc hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn; nêu rõ quá trình tô 
chức phát động, sơ kết, tống kết các phong trào thi đua; nêu tên các phong trào thi 
đua, thời gian, nội dung và cách thức tô chức thực hiện các phong trào thi đua; cách 
làm hay, hiệu quả của tùng đơn vị cụ thế; công tác hưóng dẫn, đôn đôc, kiêm tra 
việc tổ chức triển khai phong trào thi đua; hoạt động xã hội, văn hóa, thê thao; kêt 
quả khen thương qua các phong trào thi đua; kết quả xây dựng, nhân điên hình tiên 
tiến trong năm 2019.

2. v ề  cung cấp số liệu phục vụ bình xét thi đua:
Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp cho Thường trực Hội đồng thi đua khen 

thưởng Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk các số liệu đế phục vụ việc bình xét 
thi đua năm 2019 như sau:

- Văn phòng TÒCI án nhân dân tỉnh:
+ Cung cấp số liệu thống kê năm 2019 (từ ngày 01/12/2018 đến 30/11/2019) 

của TAND tính Đắk Lắk theo các biếu mầu.
+ Cung cấp số liệu về các vụ, việc bị cấp phúc thấm, giám đốc thâm hủy, sửa 

và xác định lồi chủ quan, khách quan của Thấm phán; sổ vụ án hòa giải thành; án 
rút kinh nghiệm; công khai bản án; số liệu về án để quá hạn; án cho hưởng án treo 
không đúng; xét xử oan, bỏ lọt tội phạm của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đăk Lăk 
(yêu cầu số liệu cụ thể của từng đơn vị); số vụ trả hồ sơ cho Viện kiêm sát châp nhận 
và không chấp nhận; án xét xử lưu động; số lượng xét xử vụ án phức tạp (theo quy 
định tại các Nghị quyết của Hội đồng Thâm phán Tòa án nhân dân toi cao) của Toà 
án nhân dân tinh.
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+ Cung cấp đầy đủ thông tin theo các tiêu chí tại tiểu mục 2,3,4,5 mục III 
của Bảng chấm điểm thi đua ban hành theo quyết định số 17/QĐ-TANDTC-TĐKT 
ngày ỉ 6/5/2018 của Tòa án nhân dân tối cao (Bằng báo cáo).

+ Cung câp số liệu về thẩm phán và Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án nhân 
dân tỉnh tham gia xét xử, giải quyết các loại án, Thu' ký tham mưu giúp việc cho 
Thâm phán và tham gia phiên tòa.

+ Cung cấp về tình hình thực hiện và chấp hành chế độ báo cáo, thống kê 
cua các đơn vị; trong đó nêu rõ đon vị nào gửi báo cáo chậm, gửi thiếu; nội dung 
báo cáo không đây đủ, không chính xác; chât lượng báo cáo...

+ Thông kê việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật, 
các dự thảo văn bản luật... đơn vị nào có tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp ý 
kiên có chât lượng, đo'n vị nào chỉ đồng ý dự thảo và đơn vị nào không có ý kiến 
tham gia.

- Các Tòa chuyên trách TAND tỉnh:
Đê nghị các Tòa chuyên trách cung cấp số liệu về án bị cấp Phúc thấm và 

Giám đôc thâm hủy, sửa của đon vị mình (ghi rõ do nguyên nhân khách quan hay 
chủ quan) đề đối chiếu.

- Phòng kiêm tra nghiệp vụ và Thi hành án:
Thông kê đầy đủ về công tác thi hành án Hình sự, công tác kiểm tra, giải 

quyêt đơn thư khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân tỉnh và số liệu án quá hạn luật 
định của các Tòa án nhân dân cấp huyện; công tác Thi hành án tử hình và một số nội 
duns khác (có biểu mẫu kèm theo).

- Phòng Tô chức cán bộ, Thanh tra và thi đua, khen thưởng:
Cung cấp số liệu về cán bộ, công chức trong toàn hệ thống TAND hai cấp 

đến thời điểm 30/11/2019 (về số lượng thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên... trình độ 
chuyên môn, chính trị...); số cán bộ công chức vi phạm bị xử kỷ luật trong năm; sô 
đon khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức TAND hai cấp. Các trường hợp nghỉ 
ôm đau, thai sản, đi học (nêu rõ thời gian)....

- Các tô chức đảng, đoàn thế:
Yêu cầu Đảng ủy, Chi đoàn, Công đoàn làm xác nhận kết quả công tác năm 

trước ngày 02/12/2019.
Các Tòa cm nhân dân cáp huyện:
+ Cung cấp số liệu thống kê năm 2019 (từ ngày 01/12/2018 đến 30/11/2019) 

cúa đơn vị mình theo các biểu mầu.
+ Cung cấp số liệu về Thẩm phán; Hội thẩm nhân dân và Thư ký tham gia 

xét xử; tham mưu, làm thư ký phiên tòa các loại án.
+ Cung cấp danh sách các thẩm phán có án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thâm 

hủy và sửa do lỗi chủ quan; án rút kinh nghiệm; án lưu động; công khai bản án; án 
đê quá hạn, cho hưởng án treo không đúng, xét xử oan, bỏ lọt tội phạm.



3. Thòi hạn nộp các loại báo cáo, thống kê:
Số liệu phục vụ bình xét thi đua và thống kê theo các biểu mẫu kèm theo, 

Báo cáo tong kết công tác thi đua năm 2019; bảng chấm điểm thi đua; bình xét các 
danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng của các đon vị; báo cáo thành tích của các 
cá nhân, Hội thâm nhân dân và tập thế gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen 
thưởng Tòa án nhân hai cấp tỉnh Đắk Tắk chậm nhất đến ngày 02/12/2019. Sau 
thòi hạn trên, đơn vị nào nộp chậm, nộp thiếu hồ sơ đề nghị khen thưởng thì coi 
như không đề nghị khen thưởng.

Một sổ lưu ỷ:
- Báo cáo sáng kiến của cá nhân đề nghị tặng thưởng từ danh hiệu “Chiến sỹ 

thi đua cơ sở” trở lên phải được tập thể đơn vị công nhận và có xác nhận của thủ 
trưởng đơn vị ( không đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 
cá nhân không có sáng kiến hoặc sáng kiến đã được sử dụng làm căn cứ khen thưởng 
các năm trước) và gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh 
Đắk Lắk 01 bản.

- Không xem xét đề nghị khen thưởng cho tập thế và các Thâm phán có án 
bị hủy, sửa vượt tỷ lệ (án bị hủy từ 1,16%, án bị sửa từ 3% trở lên), cho hưởng án 
treo không đúng, án quá hạn không có báo cáo giải trình.

- Đơn vị nào có cán bộ không đủ điều kiện xét thi đua, không đạt danh hiệu 
Lao động tiên tiến thì trong biên bản họp đơn vị phải thế hiện và nêu rõ lý do.

Các đơn vị có cản bộ, công chức nghỉ hưu, chuyên công tác trong phạm vi 
Tòa án nhân dân. Các đon vị có cán bộ, công chức nghỉ hưu tính đến thời điêm xét 
khen thương có thời gian công tác đủ 10 tháng vẫn được xem xét, đề nghị khen 
thưởng năm 2019 như các cán bộ, công chức đang công tác; đối với cá nhân chuyên 
công tác, cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiên” 
(Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý 
kiên nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ).

Đối với các trường hợp được điều động có thời hạn: Đơn vị công tác chính 
của cán bộ, công chức có trách nhiệm xem xét, đề nghị khen thưởng trên cơ sở ý 
kiến nhận xét của đơn vị được điều động đến công tác.

- Cá nhân đưọ'c cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, châp 
hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào 
thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên 
tiến”. Trường họp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, 
chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá 
trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính đe bình xét danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”.
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Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường 
hợp: Mới tuyên dụng dưới 10 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên trong 01 năm 
vì lý do cá nhân, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Công văn tổng kết, các biểu mẫu đính kèm và hướng dẫn số 298/TANDTC- 
I ĐKT ngày 07/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao được gửi vào hộp thư điện tử 
cua các đơn vị.

- Hô sơ đê nghị khen thưởng của các đơn vị làm đúng theo các biểu mẫu quy 
định tại tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư 
sô 01/TT-TANDTC ngày 24/4/2108 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Hướng 
dẫn sô 298/TANDTC-TĐKT ngày 07/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao; Quyết 
định sô 17/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 16/5/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về 
ban hành Bảng chấm điểm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân và Ke hoạch chi 
tiêt sô 571/KH-CTĐ III ngày 11/11/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 
(Cụm trưởng Cụm thi đua so III) về triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết công 
tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số III, bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị 
khen thưởng;

2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua;
3. Bảng chấm điếm thi đua;
4. Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng. Các trường 

họp đề nghị khen từ danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (đối với tập thể) và Chiến 
sỹ thi đua cơ sở (đối với cá nhân) trở lên, Bằng khen đối với Hội thấm nhân dân thì 
báo cáo thành tích phải làm thành 02 bản (riêng đoi với Hội thẩm nhân dân báo cáo 
thành tích yêu cầu phải có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi Hội thẩm đang công 
tác hoặc xác nhận của chính quyền địa phương -  đối với Hội thấm nghỉ hưu trong 2 
năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; không vị phạm pháp luật)

5. Biên bản họp bình xét thi đua;
6. Các biêu mẫu kèm theo;
7. Số liệu phục vụ bình xét thi đua (có biểu mau đỉnh kèm);
8. Đe nghị khen thưởng Hội thẩm nhân dân.
9. Xác nhận của Viện kiếm sát (nếu có trả hô sơ).

về các biểu mẫu kèm theo'. Đề nghị các đơn vị tải file mềm các biểu mẫu 
trên hộp thư điện tử do Toà án nhân dân tỉnh đã gửi để sử dụng cho đúng.

Văn bản triển khai này và các biểu mẫu kèm theo file mềm đã được gửi vào 
hộp thư điện tử của các đơn vị.

- Hết thời hạn quy định trên, đơn vị nào không cung cấp số liệu phục vụ công 
tác bình xét thi đua (theo mục 1 ,2 ,3  của công văn này), được xem là vi phạm tiêu 
chuân thi đua; đơn vị và thủ trưởng đơn vị đó bị hạ một mức khen thưởng so với 
mức đề nghị; đơn vị nào vi phạm quy định như: Hồ sơ nộp chậm theo quy định, nội
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dung báo cáo không đâv đủ, không chính xác phải làm lại, hồ sơ đề nghị khen thưởng 
không đầy đủ, không đúng hướng dần, báo cáo thành tích sơ sài.. .thì tùy theo mức 
độ sẽ không được xét khen thưởng hoặc xét khen thưởng ở mức thấp hơn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề còn vướng mắc cần trao đôi đề nghị 
liên hệ với Phòng Tố chức cán bộ, thanh tra và Thi đua, khen thưởng, Tòa án nhân 
dân tinh Đắk Lắk ĐT: 0262.3851.361; DĐ 0977.489.463 (gặp Đ/c Lê Thị Thế).

Yêu câu các đồng chí triền khai thực hiện đúng các nội dung, yêu câu và thời 
gian quy định trên đế Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời tổng hợp, bình xét thi đua, báo 
cáo Cụm thi đua số III và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Toà án nhân 
dân.
Nơi nhận:
- Chánh án TAND tinh Đắk Lắk (để

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG TĐ -  KT 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐÁK LẮK 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRựC
báo cáo);

- Các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh; 
-C ác TAND cấp huyện;
- Các đoàn thể thuộc TAND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND 

tỉnh;
- Lưu VP. Thường trực HĐTĐKT.

6
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■ V. 5  .. . HƯỚNG DẪN
Tông kêt công tác thi đua, khen thưỏìig năm 2019 của Tòa án nhân dân

ỉ ëVîftizr ' " -------
' 7? V M /  Căn cử Luật Thi dua, khen thưởng 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và

$% ảc  vấn bản quy định về công tác thi dua, khen thường hiện hành.

■ tiïf ĨCc& Căn cứ Thông tư số 01 /201S/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Chánh án 
$ ALTòa án nhân dân tối cao quv định về công tác thi đua, khen'thường của Tòa án 

,.//?fjôp ÎiïÆ )â11 dân; Chị thị số 01/CT-CẠ ngàv 21/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân 
7 J ,- Ếàèi cao về triền khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân 

Ã Ar/T^Kăm 2019 và nội dung Phát dộng thi đua năm 2019 của Tòa án nhân dân tối cao.

]/L Hội đồng Thi dua - Khen thưởng Tòa án nhân dân hướng dẫn tổng kết
W  công tác thi dua. khen thưởng năm 20 Ị 9 của Tòa án nhân dân như sau:

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐI ÉM
1. Hình thức:

- Tông két công tác thi dua, khen thưởng năm 2019 tại các dơn vị, các cụm 
thi dua Tòa án nhân dân được tồ chức theo hình thức tập trung.

- Chánh án Tòa án quân sụ' Trung ương chỉ dạo thong nhất trong các don 
vị Tòa án quân sự các cấp, theo quy định chung của Bộ Quốc phòng.

2. Nội dung:

- Tông kỗt công tác và đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2019; dề 
ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi 
dua năm 2020 tại đơn vị, cụm thi dua Tòa án nhân dân.

- Trao dôi kinh nghiệm vê tô chức phong trào thi cỉua; đóng góp ý kiến đối 
với công tác chỉ dạo, quản lý, diều hành của Tòa án nhân dân tối cao và Hội động 
Thi dua - Khen thường Tòa án nhẵn dân trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Tham luận của một sổ tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong 
trào thi dua được lựa chọn trong các đơn vị Tòa án nhân dân, giới thiệu những 
mò hình mỏi, cách làm hav dể học tập nhân rộng trong dơn vị, cụm thi đưa...

- Trao dôi kinh nghiệm, xây dựng các mô hình mới, các điên hình tiên tiến 
trong dơn vị, cụm thi dua,

- Bình xét thi đua. lựa chọn dề nghị khen thường “Cờ thi đua Tòa án nhân 
dân” cho các dơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện (theo quy định tại khoản 3 diều 
ỉ 9 Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngàv 24/4/2018 của Chánh án Tòa án 
nhân dán lỏi cao) và các danh hiệu thi dua, hình thức khen thưởng khác cho các
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- Thông qua nội dung Giao iró'c thi đua và Ký kết giao ước thi đua năm 
2020 trong đơn vị, cụm thi dua.

- Thực hiện các nội dung khác theo chi dạo cùa Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao vả Hội đồng Thi dua - Khen thưởng Tòa án nhân dân.

Tống kết tại các cụm thi dua, có thêm các nội dung:
- Thông báo kết quà kiêm tra thi đua năm 2019 của Tòa án nhân dân tôi 

cao; đánh giá về phương thức tổ chức phong trào thi đưa, việc điều hành phong 
trào thi dua trong cụm của đơn vị Trưởng, Piló cụm thi dua.

- Bình xét thi đua, lựa chọn đề nghị khen thường “Cờ thi đua" (theo quy 
định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 
cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) cho các tập thê trong cụm thi dua có 
thảnh tích tiêu biểu, xuất sắc năm 2019.

- Bầu đơn vị Trường cụm, Phó Tnrởng cụm thi dua năm 2020.

- Quán triệt những văn bản quy định mới về thi đua, khen thưởng (nếu 
có); trao dối, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triên khai thực 
hiện trong cụm thi đua, dơn vị Tòa án nhàn dân.

2. Thòi gian và địa (liêm

Căn cứ quy định tại khoản 1. 2 Điều 29 Thòng tư sô 01/2018/TT- 
TANDTC ngày 24/4/2018 vả V kiến chi đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dằn toi 
cao. Thủ trường đơn vị (thuộc Tòa án nhân dân toi cao, Học viện Tòa án. Tòa án 
nhân dân các cap), Chánh án Tòa án nhân dân cấp tình quyết định cụ thê thời gian 
và địa diêm tô chức tông kết tại cơ quan, đon vị, phù hợp với tình hình thực tê.

Đối với các cụm thi đua: Lãnh đạo đơn vị Trưởng cụm thống nhất với 
lãnh đạo các đơn vị thành viên trong cụm thi đua, chủ động đề xuất thời gian và 
địa diêm tô chức tông kết. báo cáo lành đạo Tòa án nhân dân tối cao và Thường 
trực 1 lội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến trước khi triên 
khai thực hiện.

II. THÀNII PHÀN THAM D ự

1. Tại các đon vị (thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tỏa án, 
Tòa án nhân (lân các cap)

Do Thủ trường đơn vị hoặc Chảnh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết 
định, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương.

2. Tại các cụm thi dua

- Đại diện Lãnh đạo hoặc Hội dồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tôi cao.

- Đại diện Lãnh đạo cap ủy, chính quyền và các ban, ngành liên quan của 
dịa phương trên địa bán tổ chức tồng kết.

- Đại diện Hội dông Thi đua » Khen thường Tòa án nhân dân, lãnh dạo và 
công chức theo dõi công tác thi dua. khen thường của Vu Thi đưa - Khen thường



- Đại diện lãnh dạo Tòa án nhân dân câp cao trong phạm vi thâm quyên 
theo lãnh thô của cụrn thi đua.

- Đại cỉiện Lãnh dạo và công chức theo dõi cổng tác thi dua, khen thưởng 
của các dơn vị Tòa án nhan dân cấp tỉnh, cấp huyện thuộc cụm thi đua.

- Phỏng viên báo. dài của Trung ương, Tòa án nhân dân, địa phương.
ni. MỘT s ố  LƯU Ỷ

1. Đối vỏá số liệu trong báo cáo tổng kết

- Đôi với quy định: ■'.... khi hòa vieil thành 01 vụ, việc được tính Ici 02 vụ, 
việc đã giai quyết... ” theo nội dung Chi thị số 04/2017/CT-CẠ ngày 03/10/2017 
cua Chánh án Tòa án nhàn dấn toi cao về tăne cường công tác hòa giải tại Tòa 
án nhân dân. Tuy nhiên, khi báo cáo tổng kết số liệu năm thi dua, phần “Công 
túc giai quvêt, xét xử các loại vụ án của Thẳm phán hoặc của đon vị” : thống 
nhai chi lông họp số liệu các vụ, việc dã giải quyết, xét xử thực tế trong năm 
(dòng thò'i, tách riêng số lượng các vụ, việc đã hòa giải thành để xem xét, đánh 
giá, bình xét thành tích thi dua).

- Không tính số liệu các vụ việc hòa giải thành tại các Trung tâm hòa giải, 
dời thoại của 16 Tòa án nhân dẫn tình, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện thí điểm theo Kế hoạch số 301/KH-TÂNDTC ngày 01/10/2018 và Kế 
hoạch sổ 353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của Tòa án nhân dân tối cao (thành 
tích này đã dược khen thường theo hướng dẫn tại Công vãn số 221/TANDTC- 
TĐKT ngày 14/8/2019 của Tòa án nhân dân tối cao).

- Tông hợp số vụ án, việc các loại đã thụ lý, giải quyết (tỷ lệ %) trong năm 
va ty lệ % 'của từng loại vụ án, việc đã giải quyết. Đối với sổ liệu chi tiết của 
từng loại vụ án. việc cụ thè thì lập thành Biêu thống kê riêng gửi kèm theo Báo 
cáo. Đánh giá, so sánh số liệu thụ lý, giải quyết năm 2019 với .cùng kỳ năm 2018
(tâng, giảm, tv lệ %...)..

2. Đánh giá, bình xét thi đua, khen thưỏug năm 2019

- Đòi vói các tập thê và cá nhân (là Thẩm phán) đề nghị khen thường từ 
hình thức “Lao dộng tiên tien” hoặc “Giấy khen” trở lên, ngoài các tiêu chuẩn C h 

quy định tại Điều 13, 17 Thông tư số 01/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, còn cần phải có 100% Thẩm phán trong don 
vị tô chức dược từ 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trờ lên (theo Hướng dẫn số 
136/HD-TANDTC ngày 30/03/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao); 
dồng thời, pliai có 100% bản án, quyết: định được công bố trên Cổng thông tin 
diện tư của Tòa án (theo quy định tại diều 3 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HDTP 
n-Ltủy ! 6- 03/20 ỉ 7 của Hội đông Thẩm phán Tòa án nhân dân toi cao).

- Chi xem xét, đánh giá, bình xét thi đua đối với Báo cáo tổng kết công tác 
thi dua, khen thưởng năm 201.9 vả Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của 
tập thê, cá nhân trong các dơn vị cơ sỏ hoặc cụm thi đua Tòa án nhân dân kilt 
diroc xây dựng thông nhất theo M au của Tòa án nhân dân tối cao.



Nội dung trong các Báo cáo phải nêu dược những giải pháp, biện pháp đã 
áp dụng để dạt dược thành tích cao; phân tích, đánh giá cụ thê lác dộng, hiệu quả 
cùa phong trào thi đua dến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chì tiêu 
công tác chuyên môn của cơ quan, dơn vị; các sáng kiên, giải pháp, đô tài (dược 
Hội đồng Khoa học - Sáng kiến xác nhận) dã được áp dụng, phạm vi ảnh 
hường...; có đánh giá. so sánh những thành tích nổi trội trong công tác thi đua, 
khen thường năm 20 ] 9 với cùng kỳ năm 2018.

3. Đánh giá, bình xét (hi đun, khen thuõng giai đoạn 2015-2020

Việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi dua 
yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại các dơn vị cơ sờ và cụm thi đua Tòa án nhân 
dân (thực hiện theo Hướng dần sổ 290/TANDTC-TĐKT ngày 29/10/2019 cua 
Hội đông Thi dua - Khen thưởng Tòa án nhân dân).

IV. T Ỏ  C IIÚ C  T Ị lực HIỆN

1. Thủ-trưởng các dơn vị (thuộc Tòa án nhân dân tôi cao, Học viện Tòa 
án. Tòa ản nhân dân các cấp) căn cứ vào hướng dẫn này, chủ động xây dựng 
chương trình, kể hoạch tổ chức tồng kết công tác tlii đua, khen thưởng năm 2019 
của dơn vị: bảo cáo lãnh đạo Tòa án nhản dân tối cao (phụ trách đơn vị) và 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thường Tòa án nhân dân cho ý ki ôn chỉ 
dạo trước khi triển khai thực hiện.

2. Thù trường các đơn vi Trưởng, Phó Trưởng cụm thi dua căn cứ vào 
hưóìig dẫn này, thống nhất với lãnh dạo các đơn vị thành viên trong cụm, chủ 
dộng xây đựng chương trình, kể hoạch tổ chức tông kết công tác thi đua, khen 
thường năm 2019 của cụm thi đua; báo cáo lãnh dạo Tòa án nhân dân tôi cao và 
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cho ý kiến chỉ 
đạo trước khỉ triển khai thực hiện.

3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương chủ động xây dụng chương trình, 
kế hoạch tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thường năm 2019 tại các đơn vị 
Tòa án quân sự các cấp và cụm thi dua số VIĨĨ theo quy định chung cùa Bộ 
Quốc phòng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, để nghị lãnh 
dạo các cơ quan, đơn vị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ 
Thi đua - Khen thưởng) de tồng hợp, báo cáo xin ý kiến chì đạo thống nhâl ./. V

Nơi nhộn:
-  Đ/c CẢ TANDTC (để b/c);
- Các cỉ/c PCA TANDTC;
- Các đ/c TViên í IĐTĐ-KT TAND;
- Chánh án TAQS Trung ương;
- Thủ trường các ĐVị thuộc TANDTC;
- Chánh án TANDCC tại (HN, ĐN, Tp.IICM);
- Chánh án TAND tỉnh , TP trực thuộc TW;
- Lim: VP, Vụ TĐICT.

TM. IIỒI ĐÒNG TĐ-KTTAND



TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤM THI ĐUA SỎ III Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 571 /KH -C ĨĐ III Quảng Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2019

KÉ HOẠCH CHI TIÉT 
Triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 

Công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2019 của Cụm Thi đua số III

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 11/01/2019 của 
Toà án nhân dân tối cao về việc phân công Trưởng cụm, Phó Trưởng Cụm các 
Cụm thi đua năm 2019; Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định công tác thi đua khen thưởng của Toà 
án nhân dân;

Căn cứ Công văn số 298/TANDTC-TĐKT ngày 07/11/2019 của Hội đồng 
Thi đua Khen thưởng Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn tổng kết công 
tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Kế hoạch số 56/KH-CTĐIII ngày 11/02/2019 
về công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số III;

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình - Trưởng Cụm thi đua so III ban hành kế 
hoạch chi tiết triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua khen 
thưởng năm 2019 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
Đảm bảo cho Toà án nhân dân các tỉnh duyên hải Miền Trung - Tây 

Nguyên có cơ sở đê xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tổng kết các phong 
trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019.

Các hoạt dộng phục vụ tổng kết công tác thi đua của Cụm phải được tổ 
chức phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị. Đảm bảo đánh giá đúng thành tích thi 
đua của các đơn vị trong Cụm theo tiêu chí do Toà án nhân dân tối cao quy định; 
phát huy tính hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm trong tổ chức các hoạt động tổng kết.

II. NỘI DUNG
1. Đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm
Thực hiện bình xét thi đua, lựa chọn đề nghị suy tôn Cờ thi đua năm 2019 

cho các tập thể thuộc Cụm thi đua số III có thành tích tiêu biểu, xuất sắc (Quy 
định tại khoản 3, Điều 20, Thông tư so 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của 
Chánh án Tòa án nhân dân toi cao quy định công tác thi đua khen thưởng).

Các đơn vị đầu năm đăng ký Cờ thi đua Chính Phủ, Cờ Thi đua Toà án 
nhân dân đối chiếu quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 
24/4/2018 của Tòa án nhân dân tối cao nếu xét thấy không đủ điều kiện thì rút



khởi danh sách. Các đơn vị chốt danh sách đề nghị tặng danh hiệu Cò' thi đua 
Chính Phủ, Cờ Thi đua Toà án nhân dân gửi về Trưởng, Phó Cụm trước ngày 
25/11/2019 để tổng hợp.

2. Đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020
Việc tô chức Hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào Thi đua 

yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 tại các đơn vị cơ sở và Cụm thi đua được thực 
hiện theo Hướng dẫn số 290/TANDTC-TĐKT ngày 29/10/2019 của Hội đồng 
Thi đua Khen thưởng Toà án nhân dân.

3. Tô chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của Cụm năm 2019
3.1. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo phục vụ tổng kết
Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III hoàn thành việc nhập chính xác số liệu 

trên phần mềm thống kê nội bộ Toà án, phần mềm quản lý Thi đua Khen thưởng; 
hoàn thành Báo cáo thành tích (đoi với tập thể đề nghị Cờ thi đua ngoài bảo cáo 
thành tích phải cỏ Báo cáo tóm tắt thành tích không quá 01 trang A4), Báo cáo 
tông kết công tác thi đua năm 2019 (thực hiện theo mẫu Đe cương Báo cáo tống 
kết công tác thi đua khen thưởng kèm theo Công văn số 212/TANDTC-TĐKT 
ngày 10/11/2018 của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua 
khen thưởng năm 2018), Bảng chấm điểm thi đua gửi về đơn vị Trưởng, Phó 
Cụm thi đua (đồng thời gửi qua email: thidiiakhenthuongtancỉabdcò,sniaii.com và 
xanhthiennhien 1 ỉ(¿í.smaiỉ.com) trước ngày 06/12/2019. Sau thời điếm này, các 
đon vị thực hiện chậm hoặc không thực hiện chính xác các công việc trên sẽ bị 
xem xét, đánh giá vào kết quả thi đua năm 2019 theò quy định của hệ thống Toà 
án nhân dân.

Lưu Ỹ1
Đối với quy định ... “khi hoà giải thành 01 vụ việc được tính là 02 vụ, việc 

đã giai quyết... ” theo nội dung Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của 
Chánh án Toà án nhân dân tối cao về tăng cường công tác hoà giải tại Toà án 
nhân dân. Tuy nhiên khi báo cáo tổng kết số liệu năm thi đua, phần “<Công tác 
giải quyết, xét xử các loại án của Thẩm phán hoặc đơn vị”: thống nhất chỉ tống 
hợp số liệu các vụ, việc đã giải quyết, xét xử thực tế trong năm (đồng thời tách 
riêng số lượng các vụ việc đã hoà giải thành để xem xét, đánh giá, bình xét thành 
tích thi đua). Tiêu chí xác định vụ, việc hoà giải thành, đối thoại thành thực hiện 
theo Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/3/2018 của Toà án nhân dân tối cao.

Không tính số liệu vụ việc hoà giải thành tại các Trung tâm hoà giải, đối 
thoại của 16 Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí 
điểm theo Ke hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01/10/2018 và Ke hoạch số 
353/KH-TANDTC ngày 13/8/2019 của Toà án nhân dân tối cao (đã được khen 
thưởng theo hướng dẫn tại Công văn số 221/TANDTC ngày 14/8/2019 của Toà 
án nhân dân tối cao).

Tổng hợp số vụ án, việc các loại đã thụ lý giải quyết (tỷ lệ %) trong năm và 
tỷ lệ % của từng loại vụ án, việc đã giải quyết. Đối với số liệu chi tiết của từng 
loại vụ án, việc được thực hiện theo Biểu mẫu thống kê riêng gửi kèm Báo cáo.
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3.2. Thời gian, ilia (liếm iô chức Hội nghị long kết

Hội nghị tông kỗt công tác thi đua năm 2019 của Cụm thi đua so III được tô 
chức tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình {đường Trần Quang khải, thành pho 
Dỏng Hởi, tinh Quáng Bình). Trướng Cụm thi đua so III sẽ có thông báo chi tlcl 
vê thời gian, thành phân tham dự Hội nghị tống kết công tác thi đua năm 2019 
của Cụm sau khi có ý kiên chi đạo của Toà án nhân dân tối cao. Trách nhiệm liên 
quan đến công tác chuẩn bị, nội dung phục vụ Hội nghị do Trưởng Cụm, Phó 
Trường Cụm thi dua năm 2019 đảm nhận.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN
Hương Cụm thi dua so III phối hợp với Phó trưởng Cụm đôn dốc, triền 

khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh thuộc Cụm thi đua so III có nhiệm vụ 
chi dạo, trièn khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này tại các dơn vị dịa phương 
thuộc thâm quyên quàn lý. Thường trực Hội dông Thi dua Khen thưởng To ã án 
nhân dân tỉnh Quán« Bình (liên hệ: dồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Chuycn viên 
Thi dua Khen thưởng TAND tỉnh Quảng Bình - SĐT: 0966.216.246) làm bộ phận 
thường trực giũ' liên hệ, tiếp nhận thông tin từ các đơn vị trực thuộc Cụm và tham 
mưu Trướng Cụm, Phó trường Cụm triền khai, dôn đốc thực hiện kế hoạch.

1 ren đây là Ke hoạch chi tiết triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 
công tác Thi dua Khen thường năm 2019 của Cụm thi đua so III; kính dê nghị 
rhường trực Hội dồng Thi dua Khen thường Toà án nhân dân, Vụ Thi dua Khen 
thương To à án nhân dân tối cao quan tâm chỉ dạo; dề nghị các don vị thuộc Cụm 
khi dua sô IU chủ dộng, nghiêm lúc phối hợp thực hiện.

Dinh kém:

Biêu màu thông kẻ sỏ liệu./.

Nguyễn Thanh Xuân
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