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r/?/ w  /7/f, vói p!lU'0'!Ịg c!lâm "Cr//7 í/í:/77, /7/^7/ /̂í7/7, ^/7//7 &/77, Aọá vái chủ
dề !iành dỘ!ìn ''DY7c/7 /7/7/ệ/77, / i ' r7/u77 ,̂ /í7'Ọ77̂ , V/ ó'Ó77̂  /ý", tiếp tục dây mạnh
t!n.rc hiện /<^ vò /í7777 //7^p /77' /77'Ỏ'Ã7Í̂ , (7(70 (777'C, /p/7077g cóc/? //ó  C/77' tạo
khí thế thi đua sôi nái, chù dộng, sáng tạo, quyết tám hoàn thành xuất sac nhiệm vụ.

!. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích
Phát huy tình thần đoàn kết,, chủ dộng, sáng tạo của tọ.àn the dội ngũ cản bộ, 

công chúc và nguòi iao động, tạo khí thế thi dua sôi nổt, no iục phân dau hoàn 
thành xuất sac rdũiệm vụ đuọc giao, góp phần thục hiện thang !ọ'i các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác năm 20-19. Thông qua việc tá chúc thục hiện phong trào thi dua,, 
nham tăng cuòng hô  ̂ nũa công tác phái hạp, trao đôi, học tập kính nohiẹm công 
tác ciùa các dan vị, tạo nên sụ chuyên biến mạnh mẽ trong tô chúc phong trào thi 
dua yêu ntróc và năng cao chất !u'Ọ'ng cong tác kiien tìnròng trong thòi kỳ mói, đáp 
áng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tu' pháp, phù hạp vói sạ dôi mói về tô chúc và hoạt 
động của hệ thống TAND.

Phát hiện nhân to mói, mô hình mói, tập the tiên tiến, guang nnuòi tốt việc 
tốt, công việc sáng tạo có tác động sâu sac đến hiệu quá công tác, tạo bu'ó'c ciiuvển 
biến mói về nhận thúc, nham năng cao Chat !uạng p!iong trào thi dua vèu :iuó'c cùa 
ca quan, dan vi TAND hai cấp trons sìaLdoanLdnên nay:.góp phần thục hiẹn tốt - 
nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, xây dụng CO' quan, đan \'Ị trong sạch, 
vung mạnh. Tổ chúc vinh danh, khen thuảng, biểu duang kịp thò'!, tạo SỤ' ìan tòa 
trong hệ thong TAND hai cáp tỉnh Dak Lak.

2. Ycu cầu

Phát dộng và trien khai phong trào t!i! dua sâu rộìig, tht! hút dÔ!ìg đâo cáti bó 
cÓ!!g chúc và ngLrài !ao dọng TAN!) hai cấp tham gia; nêu cao vai trò cùa cấp ùv 
í!ảng, nguàì dúng dầu Cíy quan, do!i vỊ trong !ành dạo, cìủ dạo dổi mói cÔ!ìg tác t!u 
dt!a. khen thìrảtig. !)à!ii bào các ()(Y]1 vỊ trục tìiuộc c!iu dÔ!ig xây du'!Û  kế hoacìi và 
ìô chúc trìên k!iat phá! dộng phong !t'ào thi dua, tìiục Ììíện tốt cÔ!ig tác thi dua, kìien 
ííttamg; (riêt) k!)ai kịp tììòi, có hiệt! (}!!a côtig tác !hi (ít!a, kìieti t!iu'Ò!ig do hê thống



\ ụ.

!. Phát dộng và to chúc thục hiện tát các phong trào thi đua, huỏng úng 
phong trào thi dua của HỘ! dồng thì dua khen thuòng Trung uorng và của 
TA !\n

a. n ic p  tục quán triệt sâu sắc tu' tnảng cũa Chủ tích Hồ Chí Mình về thi đua 
ái quốc, các chủ trrrang, chính sách củ.a Đảng vá pháp !uật cùa Nhà nnóc về công 
tác thi dua, khen thuảng. Tăng cnàng công tác iãnh đạo, chì đạo về công tác thì 
dua, khen thnảng theo Chì thị số 34-CT/TW ngáy 07/4/20Ì4 của bộ Chính trị; Chì 
thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án TAND tái cao về /í/c
í/í)/ /77Ó*/, //?/ (Íí/úí, /7̂  //7077g

Kế hoạch số 99/KH-TANDTC-TĐKTjigày 15/5/2017 ve tuyên truyền các 
phong trào thi đua yêu nuróc vá xây dụng điển hình tiên tiến TAND giai đoạn 2017 
- 2020. Gắn phong trào thì đua vói xây dụng, chỉnh đán Đảng theo Nghị quyết 
Trung nong 4 khóa XII của Đảng; sap xếp, kiện toàn tổ chúc bộ máy theo Nghi 
quyết Trung trong 6 Khóa XII của Đảng; đay mạnh vìẹc Vúí /̂ 777 r7f

' /í/W7g, /?/7077g Rồ C/77 M777/7- theo'Chỉ thị sá 05-CT/TW ngáy
15/5/2016 của Bộ Chính trị.

b. Phán dấu hoàn thành vtrọt múc cao nhất các chì tiêu giải quyết, xét xỏ các 
!oại vụ án theo quy định của hệ thống TAND. Trong dó tập trung xây dụng các chi 
tiêu dẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất luọng giál quyết, xét xủ' các loại vụ án nhát 
là các vụ án trọng điểm, án tham nhũng; kiên quyết kliông dể xảy ra việc kết án 
oan, sai hoăc bỏ lọt tội phạm; phấn đấu giám tố! đa tỳ !ệ các bản án, quyết dinh bị 
hủy, sỏa do nguyên nhán chủ quan, án quá hạn luật dịnh; nàng cao tỳ lệ hòa giải 

Ihánh trong giải quy6ti:ác"VỊrán*dãn^ụ*;*doi'thoạrtro!'!g các vụ*án hành-chínlìt thục 
hien tốt việc tổ chóc các phiên tòa rút kinh nghiệm và công khai bản án, quyết dinh 
trẽn Cổng thông tin diện tỏ TAND; chấm dú't tÌ!ih trạìig chậm gôi ban án, quyết 
dinh cho drrong sọ, co quan hõu quan.

c. Tăng coòng công tác phát hiỘ!!, bồ! du'Õ!ig, tuyên truvền về nhũng tam
gtrong tạp the, cá nhân tiêu bìcu, nhất là các !ihâ!ì to !iiói, de cô vù, nêu guong, 
nhán rông trong hệ tháng. Phát dộng và to c!iú'c các pho!tg trào thi dua ngăn hạn, 
chuyên de, dạc biệt là phong trào thi dua huóììg tói kỳ !n(̂ !n 77̂777/ //7ụr /77'ệ77 r//
c/77/C' ( 7/0 C//7/ //c/? / / 0  C/77 1̂/777/7 l'Ò /Ò777 //7íY7 /77' /77'r/77,g ('77(7 &/(.' //77' (/7777 rd//
777íór'\ lích CỌC lnrong óng, triển khai thục hlệti các pho!ìg trào thì dua do Ihu 
toóng Chính phũ và 1 lội dồ!!g '1 hi dua - Khcìi thu'ỏ']ìg Truììg uong phát dọng; gan 
phong trào tlú dua cúa l'AN!) vói các plu^tig nào thi dua C!t:! càp uy, chíìili quyèti,



k!iố! nộì cìiinìi víì Ciìc tó cìurc don!i t!tó (Y (!jn p!ur(yng.

<ì. Nàììg ca(̂  trác!) tìììiệtiì cua các cap uy !)àng trong vi^c !3nh dạo tổ ciiLrc, 
t!urc !ìiại các pììíaìg trà(ì t!ù dua. ( ác câp uy !)âíig, Thủ tfir(yng dím vỊ phải t!'Lrc 
ticp ìànìì d;̂ u\ c!ì! dạo và c!iỊt! trácìi tìhi(Mii vc c!iất ÍLrọng, hì(u quá cóng lác thi dua, 
k!ic!ì tììoòng; tàììg ciròng L'ông tác kicìu tra, gìátn sát, kjp thòi phát hi^n, ngãn ngLra
và xn iý tiêu ctrc tro!tg cÔ!ig tác. Nội dutig các phong trào thí dua phái gắn vói vi^c 
tìụrc ìiiẹn các !ì!ùỹni vụ c!ìÍ!i!i trỊ cùa TAN!) và của dịa phLf(yng. ÍÍLróng các phong 
t!'ào t!ìi dua vào việc nàìig cao nãtìg !nc và sóc chiên dâu của tó chóc co sò !)ảng, 
xây dọng !)ànn trong sạch, vùng mạnh; dôi mói thủ tục hành chính to pháp, xây 
dmìn nề !icp Ìàìii việc khoa học, tạo diềụ kiện thuận !ọi nhât cho ngoòi dân khì có 
\ \ nn- vn\/ rìtrno 1 AMtì írn n a  Qnrti võnp manh !)pm chính.

dọng dội ngũ cán bộ, công chóc TAND trong sạch, võng mạnh; thọc hiện nghiêm 
Luát phòng, chống tham-nhũng, Quy tắc óng xỏ của cán bộ, công chóc TAND; 
thoòng xuyên kiêm tra, thanh tra nội bộ, tăng coòng kỷ coong, kỷ luật công 
kịp thòi phát hiện và xỏ lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cọc của cán bộ, công 
chóc; thọc hiện tát ke hoạch cảí cách chế độ công vụ theo đúng lộ trình đê ra; 
táng coòng vai trò và trách nhiệm của ngoòi đóng đầu cấp ủy, chính quyên đôi 
vói công tác thi đua, khen thoỏng.

f. Phong trào thi đua cua TAND hai cấp bám sát chủ đề xuyên suốt của 
Phong trào thí đua trong hệ thông TẠND vô
vói phoong châm /zọc ", găn vói việc đây mạnh

/Oíỷ/vg, cóc/? Á/o c/?? M???/?" theo Chỉ
thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị và phong trào thi đua theo chù 
dề "C(7?7 òd, cd/?g cA^c ??g?rò'/ /nc í̂ ???g T^A^D p/?^r /?My r/??/? r/?J?7 (íoòn ÁrÀ c/???
^ộ/7g, i^/?g r/?/ p/?í7?? /70C!?? rAò??/? .ŷ ĉ ??/?/c/77 vọ cd/?g rdc ??í377? 2t)/p.

//?ò??/? r/c/? t/7?c/ /'/??rc cA^o /?7?wg /ỷ ?7/cw 50 ??̂ /?? r/7?rc /7/C/7 D/ c/?í7C C7/0 C/77̂  r/c/?
/ / 0  C / 7 7  M / / 7 / 7  vd' /d í/7 7  //?co r o '  ^ n ỏ / 7g  C7/Cf ^d7c vc / ' A /  (^ 7 /0  ^ 'C 7 /  /77róc'' do Hội đồn^ thi j

đua, khen thoảng TAND phát động. Tiếp tục đẩỳ mạnh công tác thông tín, tuyên 
truyền về phong trào thì dua yệu noóc, về truyền tháng TAND bằU5 nhiều hình thóc 
phong phú. Làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp nhùng kiến nghị, phản á!ìh của 
nhân dán dôi vórhoạt-dộngTỦa-Tòaiánrduylrì và đãyinạnh các hoạLđ^ng văì! Iĩ6ã " ^
văn nghệ, thể thao, hoạt động tò thiện, đóng góp các quỳ vì nnoòi n^ièo, quỳ tình 
nghĩa TAND, ủng hộ đồng bào bị thiên tai,... và các hoạt đỘ!m phonn trào khác do 
1'rung oong, dỊa phoong phát dộng, tạo khí thế thi đua sôi !iot, thiết thọc nhằm !ìànu 
cao dòi sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chóc và nauòi lao dộnn.

2. Mọt sá hoạt động cụ thc:
a. 7'ò ngày 0!/!2/20!8-3ì/3/2()]0:
- íìình xét và dề tìgìiỊ kììctì tììuong dọt 3 !iãm 20IS; tồng kct cônu tác thi 

dua. khen thoong, bình xét thi dLta và dềhìghỊ khc!ì thuóng !ìà)ìi 201 s cũa hệ th&ig 
1 AND hat câp !tnh Dãk Lăk và íriêtt khai nhíệtn vụ tiãìu 20]^).



- I'lh'n d()t)g plỊODn !)à() Ịhi (I,,;, „i'in) 201'): <icp "'"'g
dun. diì!iL\ ký c:ic dè !ni sntì^ kiết! !ì:l!n 201*̂.

- ! !ìỤV !dện !nr ì!ì! (ìnn, kììcìì !tìU(n)g k!ìối N()i cììítit -̂
- Kicnì !m. !'H snn! \ n kỊp !ì(\ S(if k!ì(.Mì t!ìtt(Ytig cnp N!ià !ÌU'ÓC !1H!0 20!0.

- !̂ !i:ì! dộììg }i!iu!ìg tràn t!ìi t!uíì dp! t ÌÌÍMIÌ 20 !0 (ítr tìĝ ty 0!/!2/20!^^ (ÌC!1

1! s 20!0) !(i{i thàtìli t!L'!i ký tiiẹtn so !iù!n íhàiiìi t(ìp !)ãtig Cộng sán Việt Nam 
(03/2/Ì030 - 0.1/2/20Ì0), tiùnig xtìât) Ky !!ại 20!0, kỳ tiiệtn 44 nấm ngày giải 
pìinìin !h)Ò!ì Ma 'ìlinôt (Ì0/1/Ì075 - !0/l/20!0) vái chú (tc: 'Y7//7 /?(Á ó'/7író*.

/í/n 71-í/V/) //(// L'í//7 ///;/; Â /Á v/7'//̂  Ví'//7̂  ù'/7//tv/7 /F/r7/7 /7̂ /7/(̂ /? w
/?í7/7 /?/?// r/?//?/? /r/. í//ạ d/ /í//7/ rdí' /r7(// ÌV/ íh? //7r7/ //(//7 /?/(// /̂//7/7 .

h. rù- ngày 0! /4/20! 0 -  3 ì /7/2Ọ! 0:

-  l'ò  chúc SO' kết phong trào thi dna dạt ! năm 20 ì 0; ìạp họ so dề nghi tăng 
tìnrmia Kỳ niệm chrronn Vì sọ nnhiệp Tòa án.

- So* kết 6 tháng dầu năm 20 ì 9.

- Kiểm tra, rà soát và ìập hồ so đề nghị xét tạng danh hiệu "Tham phán 
H!ÒÌ'\ '1  hẩm phán mẫu m ục'\ "Tham phán tiêu bieu'\

- Chuẩn bị công tác tổ chúc thi tuyển danh hiệu "Thú ký giỏi'' năm 2019.

- Phát dộnn phong trào thi đua đọt 2 năm 2019 (tù ngày ọ 1/4/2019 dến
3177/2019) lập thành tích cháo mùng 44 năm ngày giái phóng Miền Nam, thống 
nhất dất nuóc (30/4/1975 - 30/4/2019), kỷ niệm 133 năm ngáy Quốc tế lao động, 
129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm chiến thang Diện BìênThú, 50 
năm thọc hiẹn'Di chúc-của Chủ tịch Hồ Chí Mình về thi đua ỳeu nuóc^vói chù đề: 
"Cd/7 òọ, C077g c/77/r w  77gí7Ù'/ /̂ 70 //ọ77g TTtÂ D /7̂ 77 7̂77/7 Dí?/: T/7/r p /7777 /777}' 7/77/7

//7(777 /7Y7c/7 77/77 /̂77 /7/777C V77 77/77777 7V7777, 77(777g C(70 /7^7 (íọ V77 c/7(7/ /77'Ọ*77g g/(77 ^7(uJ/ C77C 
/(7(77 V77 (777, / /̂7 //7(777/7 //c/? (r/7(7(7 77777'77g Aỳ 7776777 5/) 77(7777 //777*6 /77677 D/ 6/7776 6776 C/777 

//6/7 //(? C/77 A//77/7 V(7 /77777 //760 /77' /77*d'77g 6776 (̂76 V6 //77' 7̂ 776 V(?77 7777'Ó'6

c. TÙ ngày 01/8/2019 - 30/11/2019:

- So kết pho!i5  trào thi dua dọl 2 năm 2019; kiểm tra kết quả thục hiện các
dề tài, sáng kicn của các cá nhân thuộc T'AND hai cáp tinh Đak Lak; tổ chúc thi 
tuyển danh hiệu "Thu ký giòi" năm 20 Ị9; tong kct công tác nãm 2019 và trìen khai 
nhiệm vụ công tác năm 2020. "  1 ^

- Phát dông phong trào thi dua dọt 3 nãm 2019 (tù ngày 1/8/2019 dến ngày 
30/1 1/2019) lập thành tích kỷ niệm 74 tiãìn ngày Quốc khánh nuóc Cộng hòa xà 
họ! chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), ngày truyền thống lAND
(13/9/1945 - 13/9/2019), vbl chù dề: "/9777777 /r6/. 6/777 7/Ộ77g, .S677g /677 VY7 /77677 í/7777 
/7Y777g g776' 7/77ĵ '6/, A6/ x/r 6776 /777/7 V/7 767. /7/77777 7/7777 /7777777 //77777/7 V77'(7'/ 77777*6 6/77 /7677 
7'7777g /776 ".

HK l  ÓCHÚC THỤC !!!ỆN
1. riiú trtrbíig các don vỊ tt*ụ*c thuộc cãi! cú vào Kc hoạch nàv dc chũ dọ!ig dc 

ra tììục tictt, xây dụ!)g kc hoạch và phoi họp chật chc vó'i 1 lọi dồ!ìg 1 hi dt!a - Kheti 
thu'(yt)g TANÍ) hai cấp tÍ!)h !)ak kak thục hict) tố̂  cÔ!]g tác thí dua, khetì tliL!0 !ig

.! —

A ... .L. .



nãm 20 ì 9.

cóng tác thi dna, k!iC!ì íhnòíig và tuyên truyền, nêu gLríYMg nhũ-ng tập the, cá nhân 
dìctì !ìÌ!ì!ì tìcn tìcn trc!ig hệ thống.

3. Thù truảng các don vỊ tiiuộc TAND tính, Chánh án TAND cấp huyền có 
trách nhiệm tô chrrc quán triệt, triển khai thục !iiện nghiêm túc các văn bản có iícn 
quan dên công tác thi dua, idien thuảng, dông thòi xáy dụng Kê hoạch cụ thê cho 
don vỊ mình nhằm hoàn thành tát công tác thì dua, kheii thuảng năm 2Ọi9; phôi 
họp vói Hôi dồng Thi đua - Khen thuỏng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk và các đon 
vj trục thuqc tô chúc hoạt động thi dua khi có yêu câu; tô chúc các phong tráo thi ^  
đua-theo thẩm quyền. ' '

Trên dáyìà Ke hoạch c'ôhg tác thi dua, khen thuỏng năm 20ì 9 của TAND/TjF 
hai cấp tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các đon vị trục thuộc căn cú kế hoạch náy nghiêm  ̂  ̂
túc triển khai thục hiện. Mọi vuông mắc các don vị pháh ánh bằng văn bán vê' 
Thuòng trục Hội đồng Thi đua - KTen thuỏng TAND hai cấp tình Đak Lắk (thông 
qua Phòng To chúc cán bộ, thanh tra vá thi dua khen thuỏng) đe duọc huóng dẫn 
cụ thể.
Aì// TM. Hộí ĐÓNG TH! ĐUA.- KHEN THLrÒT\G
- Vụ TĐKT-TANDIC;
- Ban TĐKT tinh Đắk Lắk;
- Đáng ủy TANĐ tính;
- Gác đon vị thupc Cụm thi đua số 3;
- Lãnh đạo TAND tình;
- Các đoàn thể íhupc TAND tủih;
-TAND cấp huyện;
- Hội đồng TĐKT TAND tình;
- Ltru: v r\ TT HĐTĐKT.


