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PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TH! ĐUA NĂM 2019

Để tiếp tục đáy mạnh phong trào thi đua yêu nu'óc vá quyết tâm thạc hiện 
thắng !ọ'i Nghị quyết Đại hội đạì biểu toàn quác iần thú x n  của Đáng, chào 
ìnùng kv niệm các ngày ìê ìón của dân tộc, đậc biệt tìêp tục thục hiện nghiêm túc 
chủ đề hành động 77/77̂ /̂77. /i ' (?77'oy7g. c/7í7/ /7rọ77g, V7 có/7ĝ  /ý" của hệ thông
TAND.

/^ /77 A o ù f77 ^A&7?A  X 77(^r 77/7/6777 w /  6 Ô 77g  / ó c  77/7777 2 0 / p

ĩ. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích
Phát huy tinh thần đoàn kết, chù động, sáng tạo cùa đội ngù cán bộ, công 

chác vá ngnòi ìao động, tạo khí thế thi đua sôi nói, nỗ !trc phấn đấu hoàn thánh 
xuát săc nhiệm v ụ  dLTỌC giao, góp phân thnc hiện thăng ìọi Nghị quyêt của Ban 
Cán sạ Đảng và Chì thị của Chánh án TAND tối cao vê các nhiệm vụ trọng tăm 
công tác năm 2019.

Phát hiện nhân tố mói, mô hình móí, tập thể tiên tiến, gnong nguôi tát 
việc tát, công việc sáng tạo có tác động sâu sắc đến hiệu quá công tác, tạo buóc 
chuyển biến mói về nhận thúc, nhằm náng cao chất luọng phong trào thi đua 
yêu nuóc trong giai đoạn hiện nay; góp phần thục hiện tát nhiệm vụ chính trị, 
công tác chuyên môn, xây dụng bộ máy, tổ chúc xã hôi trong CO' quan, đon vị 
trong sạch, vũng mạnh. Tổ chúc vinh danh, khen thuòng, biểu duong kịp thòi, 
tạo sụ lan tỏa trong hệ thống TAND và xã hội.

2. Yêu cầu
Công tác thi dua, khen thuóng phải duọc triển khai kịp thò'i, nahiêm túc, 

thuòng xuyên, khắc phục các mật cônn tác còn tồn tại, Ìiạìi che; to chúc các 
phong trào thi đua sôi noi, sâu rộng den toàìi thê cán bộ, công chúc, n^uòi lao 
dộng và hám sát các nhiệm vụ chung cúa toàn hệ thong TAND, nhiệm vụ chính 
trị cùa dịa phuong, diều kiện thục tế của tùng don vị de phấn đấu hoàn thành 
toàn diện, vuọt các chí ticu, nhiệm vụ công tác duọc giao. Thục hiện tốt công
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i iq') tuc ttuìũêtì LULt. sua dôi các ti'-u c!ií t!ũ dua hám sát )ih)(.-m vụ chính 
ttị. nhiệtn vụ trọng tàtn côììg tác cua tùtig CO' quatt, doti vị; gat) kct chật cttc kct 
qua cua phonn trao ttiì dua vói công tác k!ìcn tìitnntg; !ấy kết quả t!ìục hiện 
n!tiộm vụ drrọc niao tàni tiêu chí chù ycu dc dánh giá thùtiÌ! tíciì cua các tập thc, 
cá tihân: bình xét. dề ncìiị khen thuotig. hao dám dútig ngtròi. dúng thàtth tích, 
khách quan, còng khai, côttg bătig. kịp t!ìòi tìieo dúng qtty díti]i cua p!ìáp !uật, 
tạo dộng !ục để các tập thế. cá nhân p!ian dau ìioàn tììàìiii xuất sÁc nhiệm vụ 
dtrọc giao.

!!. N ộ! DUNG PHONG TRÀO TH! DUA

Các đon vỊ cần bám sát nhiệni vụ c!ún!ì trị cùa hg thống l'AND. cua dỊa 
pìn.romg đê tiếp tục đÔ! mói và thnc !ũện tôt các npi dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sáu sắc ttr tuông cùa Chú tịch Ho Chi Minh về thi
dua ái quác, các chủ trnang, chính sách của Đàng và pháp lui t̂ cùa Nhà ntróc ve 
công tác thi đua, khen thrràng. Tăng ctròng công tác !ành d^to,'chì dạo về còng 
tác thi đua, khen thrrảng theo các quy dinh cúa ÍAt t̂ Tht dua, khen thtròng nãm 
20!3 và các văn bàn huóng dần thi hành: Chi thị số 34-C17rW ngày 07/4/2014 cùa 
Bộ Chính trị về /nóv cô/7g /̂z/ //777Ò'77g'k Chi thj so
03/2014/CT-CA ngày ! 1/6/2014 cùa Chánh átì 1*AND tối cao về 'V74Y7 7̂7C í77)7 777(77.
77j77g Cí/O cMr /77Ụ7?g CÔ77g //77' í777r/. A/7C77 //?77'Õ77̂  /'7(777̂  714AD c&' cd//': Kê
hoạch số 99/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/5/2017 về tuyên truyền các phong 
trào thì đua vêu nuóc và xây dụng đìen hình tlèn tiến TAND giai do t̂n 2017 - 
2020. Nhằm tạo nên sụ chuyển biến mạnh mè trong tồ chúc phong trào thi dua 
yêu nrróc và nàng cao chất krọng công tác khen thuòng trong thòi kỳ mói, dáp 
úms yêu cầu nhiệm vụ càì cách tu pháp, phù hạp vói sụ dôi mói về tô chúc và 
hoạt dộng của hệ tháng TAND. thục hiện đúng, kìp thòi các văn bản chi dạo. 
huóng dẫn về công tác thí dua, khen thuáng cúa hệ thống TAND.

2. Phấn dấu hoàn thành vuọt múc cao nhất các chí tiêu gìál quyết, xét xu 
các loại vụ án theo quy dinh của hệ thông TAND. Trong dó tập trung xày dụng 
các chí tiều dấy nhan!i tiến và nâng cao Chat luạng giãi quyèt, xét xù các loại 
vụ án nhất !à các vụ án !íÝn, trọng diêm, án thaìii nhùng: kiên (^uyet không dè xàv 
ra việc kết án oan nguòi không có tội. bõ ìọt tội phạm: phan dấu gìảìn toi da tỳ lệ 
các bản án, quyết dịìdi bị hùy. sũa do tìguyên nhâìi clìù quan, án quá hạn luýt 
dịnh; náng cao tý !ệ !iòa giáì tiiàtìh tro!ig gtàì quyèt các vụ á!ì dàti sp', dóì t!K\t! 
trong các vụ án hàn!i chínli: thục !ùệti tồt việc tò c!iúc các phiên tòa rút kinh 
nghlệin và công khai han án, quyết dỊtili trên Công thông tln diện tủ l AND: 
chấm dút tình trạng c!ìạm gủl bảti Ú!1 , quyết dinh clio duong sụ, co quatì hùu 
quan.

3. Náng cao trádi n!iiệm của các cấp ũy Dàìig trong việc làììh dạo tò c!iú'c. 
thục !)iụi các pluuig trào thl dua. 6'ác cấp uy Dang. 'Hu! truỏmg don vỊ phai trqc



tìế[i i;uil) cttịu irád) vc cti:ì) hi$u quíi công tác thi
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4. Nội du!ig ptìOììg t!'à(ì t!ì! phai gãn vót vi'k tttLrc hiện các tthiậm 
vụ cìììtiìi trị cúa TAN!) và của dịa pìnrotin. Day !iiạn!ì phong trào t!ii dua trong 
!ìn!i vục xây dụng datig, xây dụtig tô dìtrc TAND. ! ítróng các phong trào thi dua 
vào \ iẹc nâtm cao tiàtìg !ục và súc chiến dấu cúa to chóc co sỏ dảng, xây dọng 
dàng trotìg sạch, vtrtm tìiạn!n nâng cao tiăng !ọc quan !ý TAND, dổi mói thủ tục 
ìiành chinh tu' pháp, xây dụng nề nếp !àtii việc khoa học, tạo diều kiện thuận !ọi 
nhat c!io ngtròi dân duọc tiếp cận công !ý và khi dến gìái quyết cóng việc tại Tòa 
án.

5. Thọc hiện tốt các ohủ truong, đtròng iáì cúa Đáng, chính sách pháp 
luât cùa Nhà ntróc về công tác thi dua, khen thtrỏng nhằm tăng coòng công tác 
oiáo duc chính trì to toáng cho độì ngũ cán bộ, công chóc thuộc quyên quán iý, 
nhằm xáy dọng đội ngũ cán bộ, công chóc TAND trong sạch, võng mạnh; thọc 
hiện nghiêm túc Luật phòng, chông tham nhũng, Quy tăc ón̂ g xỏ của cán bộ,

cáp ùy, chính quyên đôì vóì công tác thi đua, khen thoảng.
6. Phong trào thi đua cùa TAND hai cấp bám sát chủ đề xuyên suốt của 

phong trào thì đua trong hệ thông TAND c/?/ cÔA7g. vd
vói phoong châm "PAd/ gốA7 í:/Ô77. /7/âz/ Ú̂Ô77, 0̂ 0//? íiÓ77, /7ỌC Ú^Ô77", găn vói 

việc đáy mạnh 'T/ọc /ộp vò /í7/?7 / /7^0 //760  /77* /77*ỏ?7g, ^ọo (Í7rc. p/?077g 6ÓC/7 /fô C /77

A /7'77/7 " theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngáy 15/5/2016 cùa Bộ Chính trị và phong 
tráo thi đua năm 2019, vói chú đề "CÓ77 /lộ . cÔ77g c / 777'6 . V7677 c/77fc vò 77g77'ò'7 /0 0  

ífỘ77g 714/VD p /7 Ó / /77(P / 777/7 //7Ó77 í7oÒ/7 /r6/. c /777 (ÍỘ77g, jÓ/7g /ọo. //77 (Í770 p/7Ô77 í?077 

/70Ò77 / /7Ò77/7 X77Ó/ .yõc 77/7/ệ777 V77 CÔ/7g /óc 770777 2//7P, /(^  / / 7Ò77/7 /7c/? / / 776/ / /777*6 c /700 

777!<r77g 7776777 5/? 77Õ777 //77fC /77677 D/ c/777C 6770 C /777 / 76/7 / / 0  C /77 ^ / 7*77/7 vò /Ò777 / / 76O

/ 7f  /7fỏ*77g 6770 ^ ó c  V6 //77 í^770 V677 7777*ó'6'' do Hội đông Thi đua - Khen thoòng 
TAND phát động.

!!!. TÓ CHÚC TH!JC H!ỆN
1. Thù troòng các don V! trọc thuộc căn có vào nhiệm vụ công tác và tinh 

hình thọc tế cùa đon vỊ dể chủ dộng dề ra mục tiêu, xây dọng ke hoạch và phoi 
họp chật chẽ vói Hội dông Thi dua - Khen thoỏng TAND haì cáp tinh Đăk Lăk 
thọc hiện tốt công tác t!ii dua, k!ien thoỏng nãm 2019.

2. Thoòng trọc Hội dồng Thi dua - Khen thoônu TAND haì cấp tìnii Đak 
í.ãk chịu trách nhiệm soạn tháo các vãn bân triển khai, !iu'óng dần thục hiện Ke 
hoạch côiig tác t!ii dua, khen thL7ỏ!ig nàìii 20! 9; hoóng dần và đôn dác việc t!ụrc 
!iiện Ke hoạch này dối vói các don vỊ. Phối họp vói Văn phòng TAND tính để 
dăng tai kịp thòi các nọì dung íriêti k!iai công tác thì dua, khen thoònu và tuyên 
íruyên, nêu gO(Yng ìdiung tập t!iê, cá nìiàti diểìi hìníi tiêm tiến trong hệ t!iống.



1. !!iù ì!ir(Y!ig cãc do;i !'AN! ) (liártìi án 1 AND cấp huvện
co trncìì n!i!ọn  ̂ to CÌIUC (.jon!i!' )('!. !!Ìên ktin! tììỌ'* Í!ÌC!Ì ngìiìêni íú( cnc vãn hán Cíì 
!ìC!i (̂ ìcn  ̂ tíìc !!)) LÌnn, k!ìctì t!ìu'oti^ dôn ' !ììoi xnv K.C hoíìch cn í!i' 
c!io don Vì !i!Ìn!ì tììiăìu Ìioàìi tiìàtdi tốt côìig tác {};! (tua, khc!) thuíYtìn nãm ^0!^)' 
phòi !ìpp vói !!òì dònu llii dua - K!)cti thuòtm ! AN!) hai cấp tình Dắk !,ák và 
các dotì vỊ trục t!ìu()c tò c!ìúc các ìioạt dộtìg tÌ!Ì dua kÌ!Ì có yêu cầu' tô chóc các 
p!tO!ig trào thì dtta theo thấm quyềìi.

Vói tÌ!ìh t!iầ!ì chttnn súc, dồn^ !òng vì công !ý, ! !Ộ! đồng Thi đua - Khen 
tìnrông TAND hai cấp tính í)ak l.ak yêtt cầu toàn thể cán bộ, công chóc và 
nmròì ìao d()ng thuộc l'AND hai cấp tìn!i Dak Lmk doàn kết, gắn bó, thi dua 
hoàn thànìi xuất sác mọi nìiiệm vụ du'ọc giao trong năm 20! 9.

-Vụ ìÔKl-rANDTC:
- Ban TĐKT !intì Dắk t,ák:
- t)a!m n\ ĨAND tintì:
- Cãc doiì \ Ị ttmộc C^nn thi dna số 3:
- Lành d^o ! AND ttntu
- Cãc đoàn thè thnộc TAND tmh:
- TAND cấp huy$n:
- Hội đồns TDKT TAND tình: 
-LLTU: VPl TTHDTĐKT.
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