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SỐ225/TA-TĐKT
V/v Phát động thi đua đợt 2 năm 2020

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tư do -  Hạnh phúc

Đắk Lak, ngày 01 thảng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ

và tp. Buôn Ma Thuột.

Triển khai thực hiện Ke hoạch số 937/KH-TAND ngày 23/12/2019 của Hội đồng 
Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Thi đua Khen thưởng 
Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua đợt 2 năm 2020 (từ ngày 
01/4/2020 đến ngày 30/6/2020) lập thành tích chào mừng 45 năm ngày giải phóng^^^õpỊ^ 
Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), kỷ niệm 134 năm ngày Q u c ^ ỷ ^ - ^ ì  
tê lao động, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 66 năm chiến thắng Điện Biếp ỊỆ; 't% 
Phủ và 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948p ỵ 
11/6/2020), hưởng ứng phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 
ủng hộ đông bào bị ảnh hưởng do hạn hán, chống ngập mặn miền Tây tới toàn thể cán A ' 
bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk 
với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Ngoài tập trung các giải pháp nâng cao năng lực công tác chuyên môn của đội 

ngù cán bộ, công chức, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; nâng cao bản lĩnh chính 
trị, phàm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống 
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk thì cán bộ, công chức, người lao động Tòa án 
nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Chính phủ, Bộ, 
ban, ngành về công tác công tác phòng chống dịch COVID-19 và tích cực quyên góp 
ủng hộ đồng bào miền Tây bị ngập mặn.

2. Yêu cầu:
Phát động thi đua một cách sôi nổi, sâu rộng đến 100% cán bộ, công chức, người 

lao động; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách 
nhiệm xây dựng phương án bố trí người làm việc thực sự cần thiết trực tiếp tại cơ quan; 
đôi với các trường hợp khác thực hiện phương án làm việc trực tuyến tại nhà, sử dụng 
tôi đa, có hiệu quả các phương thức điện tử (Điện thoại, mail, zalo, messenger...) để 
thực hiện, trao đối công việc.

II. CHỦ ĐÈ THI ĐƯA:
“Cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhăn dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk 

chung sức, đòng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện phong trào quốc gia phòng



chống dịch COVID-19, tích cực ủng hộ đồng bào miền Tây bị thiệt hại do ngập mặn 
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn”.

III. NỘI DƯNG PHỎNG TRÀO THI ĐUA:
Các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân dân, cua 

địa phương để tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Chính phủ, Bộ, ban, ngành, của hệ thống 

Tòa án nhân dân và của địa phương về công tác công tác phòng chống dịch c o  VID-19 
và tích cực quyên góp ủng hộ đồng bào miền Tây bị ngập mặn.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công 
tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cải của cải cách tư pháp; Nghị quyêt sô 
03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
về việc công bố bản án, quyết định trên cống thông tin điện tử của Tòa án và Quyết 
định sổ 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 
ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân 
dân.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan 
trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, tuyên truyền sâu rộng các văn bản hiện hành về 
công tác thi đua, gương điển hình tiên tiến, phải coi công tác thi đua, khen thưởng là 
động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và là biện pháp quan 
trọng để xây dựng con người mới.

4. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án trong thời hạn luật 
định; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án; không đế xảy ra kết án oan người khôn2 
có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác hòa giải các vụ án dân sự, đối thoại 
trong các vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót do lồi của Tòa án; 
không để án quá hạn luật định và tạm đình chỉ không có căn cứ; hạn chế tạm đình chỉ 
kéo dài; trả hồ sơ hình sự để điều tra bổ sung đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt 
công tác xét xử lưu động và phối hợp làm tốt công tác hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho 
các đối tượng thuộc diện được trợ giúp, với chỉ tiêu công tác cụ thê như sau:

- Đoi với công tác giải quyết, xét xử các loại án: Phấn đấu giải quyết, xét xử án 
hình sự đạt tỷ lệ 90% trở lên; Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, 
lao động đạt tỷ lệ 85% trở lên; Án hành chính đạt tỷ lệ 65% trở lên (không tính án Tạm 
đình chỉ vào kết quả giải quyết, xét xử các loại án). Hạn chế đến mức thấp nhất án bị 
sửa, bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán (dưới 1,5%).

Các chỉ tiêu trên được tính trên tông sô án phải giải quyêt, xét xử được thụ lý từ 
ngày 01/4/2020 đến 30/6/2020.

- Đoi với các cóng tác khác:
+ Kịp thời ra quyết định thi hành án đối với 100% các bản án đã có hiệu lực pháp 

luật và đủ điều kiện thi hành. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phải được thực hiện 
theo đúng quy định. Phối hợp với Viện kiểm sát, cơ quan Công an và chính quyền địa 
phương kiểm tra công tác giám sát bị án đang chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng 
án treo và cải tạo không giam giữ theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường côns
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tác kiêm tra việc xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện để phát hiện kịp thời, khắc 
phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các 
loại vụ án.

+ Tiêp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
Đăk Lăk nhăm ôn định bộ máy theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 
2014 và các văn bản huớng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao; thực hiện nghiêm túc việc 
săp xêp, điêu động, luân chuyên, đề bạt, bổ nhiệm theo quy hoạch, gắn công tác tổ chức 
với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra 
viên.

+ Làm tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt 
động của cơ quan, đơn vị. Việc chi tiêu phải đảm bảo tiết kiệm và đúng theo Luật ngân 
sách Nhà nước, Quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác 
giải quyêt, xét xử các loại án trong hệ thống Tòa án; Công văn số 148/TANDTC-TH 
ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo thời gian cập nhập sổ 
liệu theo biêu mẫu thống kê mới trên phần mềm thống kê các loại án và công văn số 
22/TANDTC-TH ngày 13/3/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc nhập sổ liệu trên 
phân mềm thống kê các loại án.

+ Chú trọng đến công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, ^  
tô cáo, không đe xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. x '' V

5. Xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công %\ 
chức, viên chức, người lao động trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, ! 
trách nhiệm, sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện sâu rộng, thiết :/ệJị 
thực, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí 5̂ /  
công, vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 
các tệ nạn xã hội khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống 
tham nhũng trong các hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân.

IV. TỐ CHỨC THựC HIỆN:
1. Chánh án TAND cấp huyện, Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc TAND 

tỉnh có trách nhiệm trien khai phát động đợt thi đua này tới toàn thể cán bộ công chức, 
người lao động trong đơn vị để phấn đấu thực hiện. Tập trung vào việc phấn đấu hoàn 
thành xuât săc các nhiệm vụ trọng tâm công tác và các chỉ tiêu thi đua.

2. Ket thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổ chức tổng kết, lựa chọn những tập 
thê, cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, nổi bật, tiêu biểu để lập hồ sơ đề nghị biếu 
dương, khen thưởng. Đối với cá nhân, tỷ lệ đề nghị Ghánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng 
giây khen không vượt quá 30% tổng cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị. 
Nhùng đơn vị có từ 3 biên chế trở xuống được đề nghị tặng giấy khen cho 1 cá nhân.
Các đơn vị có số lượng cán bộ, công chức khi nhân tỷ lệ 30% không tròn số, nếu vượt 
từ 0,5 đến 0,99 được đề nghị làm tròn thành 1 chỉ tiêu.

3. Hô sơ đề nghị khen thưởng phải được thực hiện theo đúng quy trình, biểu
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mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của 
TANDTC và gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk chậm nhất vào ngày 10/7/2020. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không nộp hồ 
sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng xem như không 
đề nghị khen thưởng, trường hợp nào nộp thiếu hồ sơ hoặc lập hồ sơ đề nghị khen 
thưởng không đúng sẽ không được xem xét, khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 
của đơn vị bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách tập thê, cá nhân đê nghị 
khen thưởng;

2. Biên bản họp bình xét thi đua;
3. Báo cáo sơ kết đợt thi đua ngắn ngày;
4. Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng (Báo cáo làm 

theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư số Ol/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 cua 
TANDTC và phải nêu rõ chất lượng công tác bao gồm số lượng án thụ lý, giải quyêt, 
án bị hủy, sửa).

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Toà 
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tố chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen 
thưởng) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:
- Nhu trên;

TM. HỘI ĐỒNG 
THI ĐƯA -  KHEN THƯỞNG

- Ban TĐKT tỉnh Đắk Lắk (đê báo cáo);
- Đảng uỷ TAND tỉnh;
- Các đ/c lãnh đạo TAND tinh

- Vụ TĐKT-TANDTC (đế báo cáo);

- Các đoàn thể thuộc TAND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND tinh;
- LuuTĐKT TAND 2 cấp tỉnh Đắk Lắk.

(đế phối hợp chi đạo thực hiện);

Nguyễn Duy Hữu
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