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V/v đôn đốc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thơ, 

truyện ngắn và ký sự về TAND

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỘI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LÁK

Đak Lắk, ngày 27 tháng 04 năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Kính gửi:
- Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc TAND tỉnh Đẳk Lắk;
- Chánh án TAND các huyện, tx. Buôn Hồ và tp. Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Công văn số 104/TANDTC-TCTA ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Tòa án 
nhân dân tối cao về việc đôn đốc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về 
Tòa án nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ 
thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai các nội 
dung sau đây:

1. Quán triệt, phô biến sâu rộng và hiệu quả tói toàn thể cán bộ, công chức, người lao 
động trong đơn vị mình; kịp thời động viên các cá nhân trong và ngoài đơn vị có khả năng 
sáng tác về thơ, văn tích cực hưởng ứng Cuộc thi và đảm bảo mồi đơn vị có ít nhất 02 tác 
phâm dự thi nhằm khắc họa, truyền tải và nêu bật được vị thế, vai trò, hình ảnh, sự 
công hiên của hệ thống Tòa án và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
qua 75 năm xây dựng và phát triển. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 15/06/2020.

2. Các đơn vị chủ động làm việc, phối họp với Hội Nhà văn, Hội Nhà báo thuộc 
địa phương mình đê phổ biến, cung cấp nội dung, thể lệ về Cuộc thi tới nhà văn, nhà 
báo trên địa bàn đê tác giả tham gia cuộc thi tích cực, thuận lợi.

Đê nghị Lãnh đạo các Tòa, phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lăk; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma 
Thuột triên khai kịp thời, nghiêm túc các nội dung và gửi danh sách các tác phâm dự 
thi vê cho Hội đông Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua 
Phòng Tô chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, TAND tỉnh Đắk Lắk). Việc 
thực hiện nhiệm vụ này sẽ được xem xét là điểm thưởng/điểm trừ khi tính điểm thi 
đua năm 2020.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TĐKT; VT.

Nguyễn Duy Hữu




