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Số:-419/2017/QĐ -TAND Đẳk Lẳk, ngày24 th02 năm

QUYÊT ĐỊNH
v ề  việc thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi “Phụ nữ Tòa án duyên dáng — đảm năm 2017

Căn cứ Điều 42 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Căn cứ Kế hoạch số 121/2017/KH-BVSTBPN ngày 23/02/2017 của Ban 

Vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk;
Theo đề nghị của Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TAND tỉnh Đắk Lắk.

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “ Tòa duyên d áng-đảm
đang” năm 2017 của Tòa án nhân dân hai câp tỉnh Đắk Lắk gồm các ông/bà có 
tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đình Triết -  Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thi Thanh Vân — Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk - Phó Trưởng ban;
3. Bà Lưu Thị Thu Hưò'ng -  Phó Chánh tòa Hành chính, TAND tỉnh Đắk Lắk 

- ủ v  viên;
4. Ông Trần Duy Tuấn -  Chánh Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk- ủ y  viên;
6. Ông Y Phi Kbuôr -  Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk - ủ y  viên;
7. Ông Nguyễn Minh Hoàng -  Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột - 

Ưy viên;
Điều 2. Ban Tô chức có trách nhiệm xây dựng Kê hoạch, thế lệ cuộc thi, câu 

hỏi tình huông và gợi V đáp án và tô chức thực hiện Hội thi nữ Tòa án dưvên 
dáng -  đảm đang ” năm 2017.

Ban Tô chức tự giải thê sau khi kết thúc Hội thi.
Điêu 3. Quyêt định này có hiệu lực kê từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điêu 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: C H Ấ N H  ÁN

QƯYẼT ĐỊNH:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TAND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo TAND cấp huyện;
- 05 Tổ công đoàn TAND tỉnh;
- cổno TTĐT TAND tỉnh;
- Lưu: VT, BCĐ.

Nguyễn Duy Hữu



ngày 24 thảng 02 năm 2017

THÈ LỆ HỘI THI
‘Phụ nữ Tòa Ún duyên dáng đang ” năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 121/2017/KH-BVSTBPN ngày 23/02/2017 của Ban Vì sự 
tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 129/2017/QĐ- 
TAND ngày 24/2/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc thành lập Ban Tổ 
chức Hội thi “Phụ nữ Tòa án duyên dáng — đảm năm 2017 của TAND tỉnh Đắk 
Lắk. Ban Tổ chức Hội thi thông báo Thể lệ tổ chức Hội thi “Phụ nữ Tòa án duyên 
dáng— đảm đang” năm 2017 như sau:

I. Đối tượng, số Iưọng thí sinh dự thi:
1. Đối tưọng và điều kiện dự thi:
Toàn thể nữ cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Tòa án nhân 

dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

2. Số lượng:
Yêu cầu mồi đơn vị TAND cấp huyện TAND Đắk Lắk là Tô Công

đoàn) lập danh sách thí sinh tham gia dự thi đảm bảo các tiêu chí:

+ Số lượng ít nhất từ 02 thí sinh (không hạn chế

+ Đủ nhóm đối tượng (Phụ nữ từ đủ, tr30 và phụ nữ dưới 30

Trong danh sách đăng ký, thí sinh cần cung cấp các thông tin: Họ và tên, năm 
sinh, nơi làm việc, số điện thoại liên hệ (Khu theo thiệu vê bản
thân và phong cách, chcĩmngôn sông...).

II. Nội dung, hình thức thi
Hội thi được tiên hành qua 02 nội dung chính gôm có:
1. Thi duyên dáng: có 02 phần thi:
1.1 - Phần thi trình diễn trang phục: Thí sinh tự lựa chọn trình diễn áo dài Việt 

Nam truyền thống; Trang phục dân tộc 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.

Thời gian trình diễn trên sân khấu không quá 1 phút.
1.2 - Phần thi năng khiếu: Thí sinh có thể lựa chọn một trong các thể loại sau: 

ngâm thơ, tấu, hát, múa, cắm hoa, tấu hài, sử dụng nhạc cụ, kể chuyện, thể dục dụng 
cụ, nhảy dance sport... của mình trên sân khấu (Đăng ký dung thỉ đên Ban 
Tô chức trước 3 ngàv).

Thời gian mỗi thí sinh thể hiện phần tài năng không quá 7 phút.
*  Lu n ỷ:
- Thí sinh thê hiện tài năng nghệ thuật: hát, nhảy dance sport...được sử dụng đĩa 

CD, USB phần ghi nền nhạc đệm không lời, không được hát nhép (đối vói thí sinh thi 
năng khiếu hát) và nộp đĩa CD, USB về Ban Tổ chức trước ngày thi 2 ngày;
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- Thí sinh được phép mượn bạn diễn và các yêu tô phụ họa đơn giản nếu thê hiện tài 
năng khiêu vũ, múa đôi;

- Thí sinh thể hiện tài năng qua các loại hình khác tự chuân bị phương tiện, cônu cụ, 
phụ liệu... cho phần thi của mình và thực hiện trực tiếp trước Ban Giám Khảo.

2. Thi hiểu biết, ứng xử tình huống
Các thí sinh thê hiện kỹ năng xử lý trong 01 tình huống hợp tùng 

tượng thí sinh) cụ thê vê: văn hóa ứng xử trong gia đình Việt Nam, tứ đức của người 
phụ nữ truyền thống hiện đại; Phòng chông 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 ngàỵ đặt ra khi tham gia xét xử, giải quvết vụ 
án. ..(Thành viên Ban giám khảo có thê có c thêm sinh).

Thời gian chuân bị: 2 phút.
Thời gian thi tối đa 5 phút.
III. Quy định về biểu diễn và tham gia hội thi:
- Thứ tự tham gia biểu diễn của các thí sinh được sắp xếp bằng hình thức bốc 

thăm; chỉ những thí sinh được đơn vị lập danh sách mới được tham gia dự thi; Tất cả 
những thí sinh tham gia dự thi có mặt đúng giờ và phải có mặt trong suốt buổi thi.

- Các trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi hoặc có vấn đề liên quan đến 
khiếu nại thì đơn vị phản ánh đến Trưởng ban tô chức hội thi giải quyết kịp thời theo 
qui định.

- Yêu cầu TAND cấp huyện (Đối vớiTAND Đắk Lắk Công tạo
mọi điều kiện đế cán bộ, công chức và người lao động tham gia cổ vũ cho các thí sinh 
tại hội thi trên tinh thần văn minh, lịch sự; Trang phục đôi với nữ khi tham gia cổ vũ 
hội thi là áo dài truyền thống hoặc trang phục dạ hội.

IV. Cách châm diêm và cơ câu giải thưởng:
1 .  Cách chấm điếm: Điêm thi được đánh giá cho từng thí sinh dự thi do BGK 

đánh giá và chấm điếm độc lập gồm các nội dung:
- Thi duỵên dáng: (Tổng 60 điểm), gồm 2 phần:

+ Phần thi trình diễn trang phục (40
+ Phần thi năng khiếu (20 điêm).

- Thi hiêu biêt, ứng xử tình huông (40 diêm).
Trong trườne hợp các thí sinh có tông sô diêm băng nhau thì BGK sẽ cộng thêm 

các tiêu chí phụ (Tinh thân, thái độ và kỳ năng khi tham gia hội thi của đơn vị...) để 
lựa chọn thí sinh theo cơ cấu giải.

2. Cơ cấu giải thưởng
Căn cứ vào các phân thi của môi thí sinh, giải thưởng sẽ được chọn đối với thí 

sinh có tông sô diêm từ cao xuông thâp. Cơ câu giải thưởng như sau:
Giải chính:

+ 01 Giải đặc biệt: l.OOO.OOOđ
500.000đ
300.000đ
200.000đ
lOO.OOOđ

+ 02 Giải nhất: 
+ 03 Giải nhì: 
+ 05 Giải ba:
+ 05 Giải khuyến khích:



Ban tô chức sẽ trao một sô giải phụ (Th áo đẹp 
trình diên trang phục tự chọn đẹp nhất, thí sinh thê năng tượng nhất và
thí sinh trả lời, giảiCỊuyêt tìnhhuông hay nhát).

V. Những qui định khác:
Danh sách các thành viên Ban Tô chức, Ban giám khảo và các tiểu ban giúp việc 

có chức năng nhiệm vụ kèm theo quyết định.
Tùy theo thực tế tại hội thi, trong trường hợp cần phải thay đổi hay điều chỉnh 

thê lệ này thì BTC sẽ thông báo cho các đơn vị, cá nhân có liên quan và thí sinh trước 
khi dự thi chính thức.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến cuộc thi đề nghị các đơn vị theo dõi, thường 
xuyên cập nhật tại Trang thông tin điện tử TAND tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ website: 
toaandaklak.gov.vn (mục: văn bản chỉ đạo).

Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời đến 
Ban Tổ chức hội thi ị Đ/c Lê Thị Thanh Ván -  Phó ban tô SĐT:
0915.067.447 hoặc đ/c Nguyễn Anh Thư, thư — SĐT: 0914.117.300) để phối hợp 
giải quyết.

Nơi nhận:
- Chánh án TAND tỉnh;
- BTC Hội thi;
- TAND cấp huyện;
- 05 Tổ công đoàn; (Đe thực
- Lưu VP.

TM. BAN TỔ CHỨC 
PHÓ TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thanh Vân


