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KÉ HOẠCH
TỐ CHỨC HỘI THI “PHỤ NỮ  TÒA Ẩ n  DUYÊN DÁNG -  ĐẢM  ĐANG” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẮP TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk về tổ chức các hoạt động thiết thực chào 
mừng kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 -  08/3/2017) và 1977 
năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3. Ban Vì sir 
tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk lập kế hoạch tổ chức tổ 
chức hội thi “Phụ nữ Tòa án duyên dáng đảm ” với các nội dung sau:

I. M ỤC Đ ÍC H , Y ÊU  CẦU:

1. M ục đích:

Hội thi “Phụnữ Tòa ản duyên dáng đảm đang” năm 2017 do Ban vì 
sự tiến bộ TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhằm:

Tôn vinh trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp tâm hồn, sự duyên dáng và 
kỹ năng úma xử nghề nghiệp, xã hội; khơi dậy và phát huy tinh thần trách 
nhiệm, vai trò của nữ cán bộ công chức và người lao động Tòa án trong giai 
đoạn đôi mới.

Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của 
Ngành về công tác phụ nữ và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; chăm lo, bồi 
dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực của nữ cán bộ côna chức và 
người lao động Tòa án để góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

2. Yêu cầu:

Hội thi phải đảm bảo tính khoa học, trang trọng, hiệu quả thiết thực, an 
toàn, tiết kiệm găn với những hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Các đơn vị, tập thể, cá nhân tham gia hội thi phải đúng đối tượng, chấp 
hành nghiêm túc theo điều lệ và quy định của Ban tô chức.

II. NỘ I D U N G  - H ÌN H  THỨC:

1.Đối tượng, tiêu chuẩn dự thi:
Toàn thê nữ cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Tòa 

án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.



Yêu cầu mồi đơn vị TAND cấp huyện (Đổi TAND Đắk Lắk là Tô 
Công đoàn) lập danh sách thí sinh tham gia dự thi (Theo mau) đảm bảo các tiêu 
chí:

+ Số lượng ít nhất từ 02 thí sinh (không hạn chế đa)
+ Đủ nhóm đối tượng (Phụ nữ trên30 và phụ nữ 30
2. Nội (lung, hình thức thi:

Hội thi được tổ chức thành 02 vòng gồm có:
2.2. Vòng thi duyên dáng, gồm có 02 phần

a. Phần thi duyên dáng ( thời gian tối đa 10 phút): Toàn bộ thí sinh sẽ 
dự thi trình diễn áo dài truyền thống hoặc trình diễn trang phục tự chọn phù hợp 
với môi trường làm việc của ngành đảm bảo sự duyên dáng, lịch sự trên sân khấu. 
Các thí sinh tự chọn cách giới thiệu hoặc có phụ họa riêng đê thể hiện cho phần 
thi của mình và trình diễn theo thứ tự ( B tô chức thông báo cụ thứ 
sau).

b. Phần thi năng khiếu (thờigian đa 7 Các thí sinh lựa chọn 
trình bày phần thi: ngâm thơ, tấu, hát, múa, sử dụng nhạc cụ, kể chuyện, thể dục 
dụng cụ, nhảy dance sport... của mình trên sân khấu. (Đãng kỷ dung
đên Ban Tô chức).

2.2. Vòng thi hiểu biết và ứng xử: gian đa 5
Các thí sinh thể hiện kỹ năng xử lý trong 01 tình huống cụ thể về: văn hóa 

ứng xử trong gia đình Việt Nam, tứ đức của người phụ nữ truyền thống hiện đại; 
Phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, giao tiếp ứng xử văn minh tại công 
sở, nơi công cộng, cộng đồng dân cư hoặc các tình huống phát sinh trong công 
việc hàng ngày đặt ra khi tham gia xét xử, eiải quyết vụ án gian chuẩn bị
2 phút và thành viên Ban giám khảo có thê có hỏi

3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian đăng ký danh sách dự thi: ngàv 23/02/2017 đến hết ngày

03/3/2017. (Danh sách gửiCỊiia đườn công văn hoặc địa 
daklak@toaan.gov. vn).

- Thời gian dự thi chính thức: 07h30’ ngày 08/3/2017.

- Địa điểm: Hội trường A - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
III. Kinh phí và giải thưởng:

1. Kinh phí:

Ban vì sự tiến bộ phụ nừ hai cấp tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm về việc tổ 
chức và trao giải thưởng của Hội thi.

Các đơn vị trực thuộc tự lo toàn bộ kinh phí cho việc thí sinh của đơn vị 
mình về tham gia Hội thi.
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2. Giải thưởng cho thí sinh đạt giải

Cơ cấu và giá trị giải thưởng: 01 Giải đặc biệt, 02 Giải Nhất, 03 Giải Nhì, 05 
Giải Ba, 05 Giải khuyến khích và một số giải phụ.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Chánh án TAND cấp huyện, Chánh tòa, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 
TAND tỉnh có trách nhiệm triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ công chức và 
người lao động để thực hiện. Chuẩn bị tốt các điều kiện về kinh phí, con người để 
tham gia đạt thành tích cao nhất.

2. Tòa án nhân dân tỉnh sẽ thành lập Ban tô chức gồm: Lãnh đạo Tòa án 
nhân dân tỉnh, Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh.

3. Ban tổ chức ra quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban 
nội dung; Tiểu ban Tổ chức Hội thi; Tiểu ban Hậu cần - Khen thưởng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì thay đổi thì Tòa án nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk sẽ thông báo lại. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản 
ảnh về Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Văn phòng) đê kịp thời hướng 
dẫn trao đối./.

Nơi nhộn:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban VSTBPN tỉnh;
- Các đ/c lãnh đạo TAND tỉnh 

(đểphổi hợp chi đạo thực hiện);
- Đảng uỷ TAND tỉnh;
- Các đoàn thể thuộc TAND tỉnh;
- TAND cấp huyện;
- Lưu VT, VP.

TM. BAN VÌ S ự  TIẾN BỘ PHỤ NỮ  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẤK LẮK 
Đon vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG THÍ SINH D ự  THI HỘI THI
“Phụ nữ Tòa án duyên dáng đâm đang”

TT Ho và tên thí sinh • Năm sinh Đon vị công tác Đăng ký
phân thi tài năng
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