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KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen íhưỏng năm 2018

Nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế 
hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Đảm bảo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức 

triển khai phát động phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác thi đua, khen 
thưởng tại đơn vị; triển khai kịp thời, cỏ hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng 
do hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) và địa phương phát động.

- Thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhằm tăng cường hơn 
nữa công tác phối hợp, trao đối, học tập kinh nghiệm công tác giữa các đơn vị, 
tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong tố chức phong trào thi đua yêu nước và 
nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ cải cách tư phán, phù hợp với sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của 
hệ thống TA-ND.

- Công tác thi đua, khen thưởng phải được triển khai kịp thời, nghiêm túc, 
thường xuyên; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng đến toàn thể cán 
bộ, công chức, người lao động và bám sát các nhiệm vụ chung của toàn hệ thống 
TANĐ, nhiệm vụ chính trị của địa phương, điều kiện thực tế của từng đơn vị để 
phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; 
khắc phục các mặt công tác còn tồn tại, hạn chế. Thực hiện tốt công tác sơ kết, 
tổng kết phong trào thi đua và rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển 
hình tiên tiến, biếu dưong khen thưởng kịp thời, chính xác để phong trào thi đua 
đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG
1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, hưởng 

ứng phong trào thi đua của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ưong và 
của Tòa án nhân dân:

a. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưiỉmg của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua 
ái quốc, các chủ trưong, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về công 
tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi 
đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngàv 07/4/2014 của bộ Chính trị;
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Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngàv 11/6/2014 của Chánh án lòa án nhân dân tối cao 
về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ 
thống Tòa án nhân dân”; Kế hoạch số 99/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/5/2017 
về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điến hình tiên tiến 
Tòa án nhân dân giai đoạn 2017-2020. Nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen 
thưởng trong thời kỳ mới, đáp ứns yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, phù họp 
với sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, thực hiện 
đúng, kịp thòi các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng 
của hệ thống Tòa án nhân dân.

b. Phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu giải quyết, xét xử 
các loại vụ án...theo quy định của hệ thống TAND. Trong đó tập trung xây dựng 
các chỉ tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâns cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại 
vụ án nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; kiên quyết không để xảy 
ra việc kết án oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm; phấn đấu giảm tỷ lệ các 
bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan so với năm 2017; tăng cường công 
tác xét xử lưu động, nâng cao tỷ lệ hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; đối 
thoại trong các vụ án hành chính; chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết 
định cho đưong sự, cơ quan hữu quan...

c. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo tổ chức, 
thực hiện các phong trào thi đua. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị phải trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi 
đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, 
ngăn ngừa tiêu cực trong công tác.

d. Nội dung các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của TAND và của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong 
lĩnh vực xây dựng đảng, xâv dựng tổ chức TAND. Hướng các phong trào thi đua 
vào việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng 
đảng ta trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý Tòa án nhân dân, đổi 
mới thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng nề nếp làm việc khoa học, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận công lý và khi đến giải quyết công 
việc tại Tòa án; tăng cường công tác xây dựng TAND các cấp, kiện toàn tổ chức, 
bộ máy, cán bộ của TAND các cấp theo quy định mới của Luật tổ chức Tòa án 
nhân dân.

e. Thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tăng cường công tác giáo 
dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, 
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân trong sạch, vững 
mạnh; thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội 
bộ, tăng cưòng kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 
minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức; thực hiện tôt kê hoạch cải 
cách chế độ công vụ, công chức Tòa án theo đúng lộ trình đề ra; tăng cường vai 
trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi



đua, khen thưởng.

f. Phong trào thi đua của Tòa án nhân dân hai cấp bám sát chủ đề xuyên suốt 
của Phong trào thi đua trong hệ thống Tòa án nhân dân công, pháp,
chí công, vô tư”,với nhương châm ‘Phảigần dân, hiếu dân, giúp dân, học dân 
gắn với việc đẩy mạnh “Họctập và làm theo theo tưởng, đạo phong cách
Hồ Chí Minh”theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và
phong trào thi đua theo chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” 
do Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân phát động.

2. Một số hoạt động cụ thể:
a. Từ ngày 01/10/2017 -  30/03/2018:
- Bình xét và đề nghị khen thưởng đợt 3 năm 2017; Tổng kết công tác thi 

đua, khen thưởng, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017 của hệ 
thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk và triển khai nhiệm vụ năm 2018;

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm thi đua so III 
do TAND tỉnh Đắk Lắk làm Cụm trưởng.

- Phát độns phong trào thi đua năm 2018, tiếp nhận, tổng hợp đăng ký thi 
đua, đăng ký các đề tài sáng kiến năm 2018.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng khối Nội chính.
- Kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018.
“Phát động phong trào thi đua đợt 1 năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến

ngày 31/3/2018) lập thành tích kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/2/1930 -  03/2/2018), mừng xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 43 năm ngàỵ 
giải phóng Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2018) với chủ đề 
“ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnhĐẳk Lắk quyết tâm giải quyết đúng
thời hạn luật định,nâng cao chất lượng xé xử, không đê án tồn đọng

b. Từ ngày 01/4/2018 -  30/6/2018:
- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2018; lập hồ sơ đề nghị tặng 

thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án;
- Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018;
- Kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thẩm phán 

giỏi”, “Thẩm phán mẫu mực”, “Thẩm phán tiêu biểu”;
- Chuẩn bị công tác tổ chức thi tuyên danh hiệu “Thư ký giỏi” năm 2018;
- Phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2018 (từ ngày 01/4/2018 đến

ngày 30/6/2018) lập thành tích chào mừng 43 năm ngày giải phóng Miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao 
động, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 64 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ với chủ đề: “Cánbộ, công chức,người lao động Tòa án nhân dân hai 
cấp tỉnh Đẳk Lắk chung sức,đồng lòng vì công quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ được giao

c. Từ ngày 01/7/2018 - 30/9/2018: Sơ kết phong trào thi đua đợt 2 năm 
2018; kiểm tra kết quả thực hiện các đề tài, sáng kiến của các cá nhân thuộc 
TAND hai cấo tỉnh Đắk Lắk; tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thư ký giỏi” năm 
2018; tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án 
nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.
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Phát động phong trào thi đua đợt 3 năm 2018 (từ ngày 1/7/2018 đến ngày
30/9/2018) lập thành tích kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); Ngày truyền thống Tòa án nhân 
dân (13/9/1945-13/9/2018) với chủ đề: “ cao chất lượng và
quả giải quyết, xét xử các loại vụ án, phấ đấu hoàn thành vượt mức
công tác”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch này để chủ động 

đề ra mục tiêu, xây dựng kế hoạch lãnh đạo các đơn vị thuộc quyền phụ trách và 
phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản triển khai, hướng dẫn thực 
hiện Ke hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018 của Tòa án nhân dân 
hai cấp tỉnh Đắk Lắk; chịu trách nhiệm hưóng dẫn, đôn đốc và thực hiện Ke 
hoạch này đối với các đơn vị. Phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh để 
đãng tải kịp thời các nội dung triển khai công tác thi đua, khen thưởng và tuyên 
truyền, nêu gươns những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án 
nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản có liên 
quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng đồng thời xây dựng Kế hoạch cụ thể 
cho đon vị mình nhằm hoàn thành tốt công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018.

- Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thi đua khi có yêu 
cầu.

- Tổ chức các phong trào thi đua theo thẩm quyền.
Trên đây là Ke hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018 của Toà 

án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk, đề nghị các đon vị trực thuộc căn cứ kế hoạch 
này nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi vướns mắc các đơn vị trực thuộc phản 
ánh bằng văn bản về thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân 
dân hai cấp tỉnh Đắk Lấk ( thông qua Phòng Tô cán bộ, Thanh và Thi
đua khen thưởng) gửi qua email: lethetanky@gmail.com hoặc liên hệ số điện 
thoại: 0977.489.463 để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
-V ụ TĐKT - TANDTC (đề báo cáo);

- Các đơn vị thuộc Cụm thi đua so III;

- Ban TĐKT tỉnh Đắk Lắk (đế báo cáo);
-  Đảng uỷ TAND tỉnh (để báo cáo);
- Các đ/c lãnh đạo TAND tỉnh
(để phoi hợp chỉ đạo thực hiện);
-  Các đoàn thể thuộc TAND tỉnh;
- TAND cấp huyện;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND tỉnh;
- Lưu VT, VP, TT HĐTĐKTTAND tỉnh Đắk Lắk.

TM.HỘI ĐỒNG 
THI Đ U A- KỈĨEN THƯỞNG 

kCẬP TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Duy Hữu
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