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Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2020S ố : / T A - T Đ K T  
V/ v triền khai thực hiện quy chế xét tặng 

Danh hiệu "Thâm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, 
"Thâm phán mẫu mực”

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

Thực hiện Quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, 
“Thẩm phán mầu mực” ban hành kèm theo quyết định số 10/QĐ-TANDTC-TĐKT 
ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao.

Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng yêu cầu các Chánh Tòa, Trưởng phòng nghiệp 
vụ thuộc TAND tỉnh và Chánh án TAND cấp huyện thực hiện các công việc sau:

Rà soát danh sách các Thẩm phán đủ điều kiện theo quy định tại các điều 4, điều 
5, điêu 6, điêu 7 của quy chế nêu trên và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo các biêu 
mẫu quy định tại phụ lục của quy chế này gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen 
thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra 
và Thi đua khen thưởng) trước ngày 05/06/2020 để tổng hợp và đề nghị khen thưởng 
theo quy định.

Đê nghị các đơn vị nghiêm túc triến khai thực hiện.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG
- Như trên;
- Lưu TTHĐTĐKT.

Nguyễn Duy Hữu



TÒ A ÁN N H Â N  DÂN TỐ I CAO C Ộ N G  H Ò A X Ã  HỌI CHỦ N G H ĨA  VIỆT NAM  
DỘC lậ p  - T ụ  d o  -  H ạn h  p h ú c

SỔ: 40  /Q Đ -T A N D  rC-TĐKT Hà Nội, ngày05 tháng 5  năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Quy chế xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, 
lán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”

ÁN TÒ A  ÁN N H Â N  DÂN TỎ I CAO

____________ ỵ ầ id ệ c  h a n .h à n !
TÒA ẢN NHÂN DẰN

" SỐ:.......^ 6 -••/TA
N gày:...^ /X ^O C H Á Í

Căn cứ Luật TỔ chức Toà án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 thảng 6 năm 
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Thi đua, khen thưởng ngày 
16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân 
tôi cao,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu 
“Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” của Tòa án 
nhãn dân,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định sổ 223/ỌĐ-TA-TĐKT ngày 26 tháng 12 rĩăm 2013 của Tòa án nhân 
dân tối cao ban hành kèm theo Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và 
xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biếu”, “Thẩm phán mẫu mực” trong ngành
Tòa án nhân dân.

Điểu 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tối cao, 
Chánh án Toà án quân sự trung ương, Thù trường các dơn vị thuộc Tòa án nhản 
dân tối cao, Giám dốc Học viện Tòa án, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và 
Chánh án Toà án nhân dân các tinh, thành phổ trực thuộc trung ương chịu trách 
nhiệm tổ chức thi hành Quyết định nàỵ./.JẶ

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Bộ Nội vụ (để biết);
- Ban TĐKT trung ương (để biết);
- Các Bộ, Ngành trong 

Khổi thi dua Nội chính (để biết);
Lưu; VP, Vụ TĐKT.

òa  B ình



QUY CHẾ
Xét tặng danh hiệu "'‘Thẩm phán gioi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số IO/QĐ-TẢNDTC-TĐKT ngày 05/5/2020 

của Chánh án Tòa án nhãn dân tối cao)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tiêu chuân, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng, 

vinh danh, chế độ ưu dãi và thu hồi (danh hiệu “Thâm-phán giỏi”, “Thâm phản tiêu 
biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” - Sau đây gọi chung là danh hiệu “Thâm phán”).

2. Quy chế này được áp dụng đổi với Thẩm phản Tòa án nhân dân các cấp.
Điều 2. Danh hiệu“Thẩm phán”
Là danh hiệu vinh dự của Tòa án nhân dân, được tặng cho các Thầm phán 

có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của 
Tòa án nhân dân:

1. Danh hiệu “Thẩm phán giỏi” được tặng cho các Thẩm phán cỏ bản lĩnh 
chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; giỏi về nghiệp vụ; tiêu 'biểu trong 
rèn luyện,, thực hiện chức trách nhiệm vụ, được công nhận thông qua quy trình 
xét tặng theo quv định của Quy chế này.

2. Danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” được tặng cho các Thẩm phán xuất 
sắc trong số các Thẩm phán đạt danh hiệu “Thẩm phán giỏi” hoặc được đặc cách 
xét thông qua quy trình xét tặng theo quy định cùa Quy chế này.

3. Danh hiệu “Thấm phán mẫu mực” được tặng cho các Thẩm phản đặc 
biệt xuất sắc trong số các Thẩm phán đạt danh hiệu “Thâm phán giỏi”, “Thấm 
phán tiêu biểu” hoặc được đặc cách xét thông qua quy trình xét tặng theo quy 
định của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu “Thẩm phán”
1. Bảo đảm công khai, dân chủ, đúng (pháp luật, tiêu chuẩn, đổi tượng và 

thực chất thành tích).
2. Bảo đảm đoàn kết nội bộ, vì sự phát triêri cua mỗi cá nhân, tập thê và 

của Toà án nhân dân.
3. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tựợng khen 

thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thân với khuyên khích vật chât và 
chính sách, chế độ ưu đãi.

Chương II
TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU“THẮM PHẢN”

Diều 4. Tiêu chuẩn chung
1. Đẵ có ít nhất 01 nhiệm kỳ làm Thấm phán;
2. Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành tốt chủ trương, chỉnh sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị;
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3. Tận tụy với nghề; ban hành bản án, quyết định đúng pháp luật; là tấm 
gương điển hình trong rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ của Thẩm phán;

4. Tích cực tham gia phong trào thi đua;
5. Trong 03 năm công tác trước thời điểm xét tặng liên tục được xếp loại 

công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
6. Cỏ sổ lượng, chất lượng vụ, việc đã trực tiếp (làm chủ tọa, tham gia) 

phiên tòa xét xứ hoặc được phân cống trực tiếp giải quyết (trong 65 tháng liên 
tục trước thời điểm xét tặng) bằng hoặc cao hơn các tiêu chuẩn quy định tại Điều 
5, 6, 7 của Quy chế này.

7. Sổ lượng, chất lượng các vụ, việc đã giải quyết, xét xử của Thấm phán 
được tính theo phương thức sau:

- Đối với Thẳm phản chủ tọa phiên tòa hoặc được phân công trực tiếp giải 
quyết: Mỗi vụ, việc đã giải quyết, xét xử thì tính bằng 01 vụ, việc;

- Đối với Thẩm phán tham gia Hội đồng xét xử: Mỗi vụ, việc đã giải 
quyết, xét xử thì tính bằng 1/2 vụ, việc;

- Đối với mồi Thẩm phản khi hòa giải thành 01 vụ án thì tính bằng 01 vụ 
án đã xét xử.

- Bản án, quyết định bị sửa nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan thì 
tính bằng 1/2 bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan.

Điều 5. Tiêu phuấti danh hiệu “Thẩm phán giỏi”
Thẩm phán Tòa án nhàn dân các cấp ngoài đạt tiêu chuẩn chung quy định 

tại Điều 4 của Quy chế này, còn phải đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau đây:
1. Đã giải quyết, xét xử liên tục từ 350 vụ, việc trở lên (đổi với vùng núi, 

vùng sâu, vùng xa, hải đảo); 500 vụ, việc trờ lên (đối với các thanh phổ trực'thuộc 
trung ương) và 450 vụ, việc trở lên (đổi với các địa phương khác) mả không có án 
quá hạn luật định, không có án (húy, sửa) do nguyên nhân chủ quan vượt quả 1,5%.

2. Được trên 50% cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị cơ sở bo 
phiếu đề nghị.

Điều 6. Tiêu chuẩn danh hiệu “Thẳm phán tiêu biểu”
1. Thẩm phán .Tòa án nhân dân các cấp ngoài đạt tiêu chuẩn chung quv 

định tại Diêu 4 của Quy chê náy, còn phải đạt một trong các tiêu chuản cụ the 
sau đây:

a) Có 2 lần được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phan giỏi”; đồng thời, có 
nhiều (sáng kiên cải tiến kỹ thuật, chuyên đề khoa học, giai pháp công tác, kế 
hoạch làm việc khoa học, áp dụng công nghệ mới dể nâng cao chất lượng, hiệu 
quá công tác...), đã được ứng dụng trong Tòa án nhấn dân và được thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị xác nhận.

• b) Dã dược tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; sau dó giải quyết, xét 
xử từ 350 vụ, việc trơ lên (đôi với vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đào); 500 vụ, 
việc trở lên (đồi với thành phố trực thuộc trung ương) và 450 vụ, việc trở lên (đối 
với các địa phương khác), không có án quá hạn luật định, không có án (hủy, sửa) 
do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5%.



2. Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp có thể được đặc cách xét» tặng 
danh hiệu “Thẩm phản tiêu biểu”, nếu cỏ đủ tiêu chuẩn quy định tại Điêu 4 của 
Quy chế này và giải quyết, xét xử liên tục từ 700 vụ, việc trở lên (đôi với vùng 
núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo); 1.000 vụ, việc trớ lên (đôi với thành phô trực 
thuộc trung ương) và 900 vụ, việc trở lên (đôi với cốc địa phương khác), không 
có án quả hạn luật định, không có án (hủy, sửa) do nguyên nhân chủ quan vượt 
quá 1,5%.

3. Danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” phải được ít nhất 70% cản bộ, công 
chức, người lao động của đơn vị cơ sở bỏ phiểu đề nghị.

Điều 7. Tiêu chuẩn danh hiệu “Thẳm phán mẫu mực”
1. Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp ngoài đạt tiêu chuẩn chung quỵ 

định tại Điều 4 của Quy chế này và còn phải đạt một trong các tiêu chuân cụ thê 
sau đây:

a) Có 1 lần được tặng thường danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” và 1 lần 
dược tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phản giỏi” hoặc 3 lần được tặng thướng 
danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; đồng thời, cộ nhiều (sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
chuyên đề khoa học, giải pháp công tác, kể hoạch làm việc khoa học, áp dụng 
công nghệ mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác..,), đã được ứng dụng 
trong Tòa án nhân dân và được thủ trường cơ quan, đơn vị xác nhận.

b) Có 2 lần liên tục được tặng thường danh hiệu “Thẩm phán giỏi” hoặc 
đã được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”; sau đó giải quyết, xét xử 
Hên tục từ 350 vụ, việc trở lên (đối với vùng núi,'vừng sâu, vùng xa, hải đảo); 
500 vụ, việc trở lên (đổi với thành phố trực thuộc trung ương) và 450 vụ, việc 
trờ lên (đổi với các địa phương khác), không có án quá hạn luật định, không có án 
(hủy, sửa) do nguyên nhân chủ quan vượt quá ĩ ,5%.

2. Thẩm phán Tòa án.nhân dân các cấp có thể được đặc cách xéí, tặng 
danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, nếu có dủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của 
Quy chế này và giải quyết, xét xử từ 900 vụ, việc trở lên (đối với vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa, hải đảo); 1.200 vụ, việc trở lên (đối với thành phổ trực thuộc trung 
ương) và 1.100 vụ, việc trở lên (dối với các địa phương khác), không cỏ ản quả 
hạn luật định, không có án (hủy, sửa) do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5%.

3. Danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” phải dược ít nhất 90% cán bộ, công 
chức, người lao động cùa đơn vị cơ sở bỏ phiếu đề nghị.

Điểu 8. Tiêu chuẩn, điều kiện vả quy trình đề nghị xét tặng danh hiệu 
“Thẩm phán” đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Thẩm phán 
Tòa án quân sự các cấp

ỉ . Thường trực Hội dồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhản dân: Căn cử 
các quy định cí ung cùa Quy chế và tỉnh đặc thù xét xử riêng, lập hồ sơ đề xuất 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhãn dân tối cao xem xét, cho ý kiến thống nhất 
với Hội đồng Thi đua - Khen thường Tỏa án nhân dân danh sách đề nghị xét 
tặng danh hiệu “Thẩm phán” đối với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trình 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.Ịẳt
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2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án quân sự: Căn cứ 
các quy định chung của Quy chế và tính đặc thù xét xử riêng, lập hồ sơ đề xuất 
ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương xem xét, cho ý kiến thống nhất với 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân danh sách dề nghị xét tặng 
danh hiệu “Thẩm phan” đối với Thẩm phán Tòa án quân sự các cấp, trình Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.

HỘI ĐỔNG TƯ VÁN, HỘI ĐỎNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẨM PHÁN”
Điều 9. Hội đồng Tư vấn
1. Tại Tỏa án nhân dân tốỉ cao và các Tòa án quân sự: Không thành lập 

Hội đồng Tư vấn.
2. Tại các Tòa ổn nhân dân cấp cao: Hội đồng Tư vấn là ủy ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao là Chủ tịch 
Hội đồng.

3. Tại các Tòa án nhân dân cấp tinh, thảnh phố trực thuộc trung ương: Hội 
đồng Tư vân lả ủy ban Thẩm phán Tỏa án nhân dân cấp tỉnh, thảnh phố trực 
thuộc trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực ihuộc 
trung ương là Chủ tịch Hội đồng.

Điều 10. Hội đồng Xét tặng
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân là Hội đồng Xét tặng 

danh hiệu “Thẩm phán” của Tòa án nhân dân.
Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị giúp việc 

cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toả án nhân dân trong quá trình xét tặng 
và vinh danh danh hiệu “Thâm phán”.

Điều 11. Nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn
L Nguyền tắc hoạt động: Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Xét tặng hoạt 

động theo chể độ tập thề, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan. 
Phiên họp của Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Xét tặng chỉ được tổ chức khi có ít 
nhất 2/3 số thành viên Hội đồng có mặt tại phiên họp. Các quyết định của 
Hội đồng Tư vấn và Hội đông Xét tặng phải được trẽn 1/2 tổng số thành viên 
của Hội đồng biểu quyết tán thành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Hội đồng Tư vân
a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng; sơ tuyển và thẩm định hồ sơ theo các 

tiêu chuẩn quy định tại Quy chế này dể thống nhất danh sách các Thẩm phán đủ 
tiêu chuân, điều kiện được xét tặng danh hiệu “Thẩm phán”;

b) Tổ chức đánh giá và xét chọn những Thẩm phán có dủ tiêu chuẩn, điều 
kiện tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán”;

c) Thống nhất với Hội đồng Thi đua - Khen thường cùng cấp hồ sơ đề 
nghị cảp có thâm quyên xem xét, quyết định danh sách đề nghị xét tặng thường 
danh hiệu “Thẩm phán”.

Chương HI

2.2. Hội dồng Xét tặng
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a) Tổ chức đảnh giá và xét chọn những Thẩm phán có đủ tiêu chuẩn, điểu 
kiện tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán”;

b) Thống nhất với Ban cán sự đảng Tòa án nhàn dân tối cao về‘danh sách 
đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán”,

Điều 12. Quy trình xét tặng danh hiệu “Thấm phán”
1. Thường trực Hội dồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp:
a) Phổ biển, hướng dần thực hiện việc đề nghị xét tặng thường danh hiệu 

“Thẩm phán”; "
b) Căn cứ các quy định cùa Quy chế, ỉập hồ sơ đề xuất Hội đồng Tư vấn 

sơ tuyển và thẩm định danh sách các Thẩm phán đủ tiêu chuẩn, điều kiện được 
xét tặng danh hiệu ‘Thẩm  phán”.

2. Hội đồng Tư vấn tổ chức phiên họp toàn thể để thực hiện các nội dung sau:
a) Nhận xét, đánh giá, thong nhất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

cùng cấp danh sách các Thẩm phán đù tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng 
thưởng danh hiệu “Thẩm phán” theo quy định tại các Điều 4, 5, 6 và 7 của Quy 
chế này.

b) Thông báo công khai tại cơ quan, đơn vị danh sách những Thẩm phán 
được đế nghị xét, tặng thưởng danh hiệu “Thâm phán”. Sau 7 ngày kể từ khi 
thông báo, nếu không cỏ ỷ kiến khiếu nại thì Hội đồng Tư vấn vả Hội đồng Thi 
dua - Khen thường cùng cấp thống nhất hồ sơ và danh sách chính thức đê nghị 
Hội dồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân (qua Vụ Thi đua - Khen 
thưởng) xem xét, thẩm định.

3. Vụ Thi đua - Khen thường Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phổi họp 
với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao thẩm định hồ 
sơ đề nghị của Hội đồng Tư vấn; tổng hợp, thông báo công khai trên cổng thông 
tin diện tử Tòa án nhân dân tối cao danh sách các Thẩm phán được đề nghị xét 
tặng danh hiệu “Thâm phán”.

4. Sau 7 ngày kể từ khi thông bảo, nếu không cỏ ý kiến khiếu nại, Hội 
đồng Thi đua * Khen thưởng Tòa án nhân dân sẽ tổ chức phiên họp xem xét, đánh 
giá đổi với từng Thẩm phán và thông qua danh sách các Thâm phán đu tiếp chuân, 
điều kiện được đề nghị xét tặng danh hiệu “Thảm phán” trình Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao quyết định tặng thưởng.

Chương V
TỎ CHỨC THỰC HI ỆN

Điều 13. Thẩm quyền ra quyết định tặng thưởng, truy tặng, thu hồi danh 
hiệu “Thẩm phán”

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định tặng thưởng, truy tặng, thu 
hồi danh hiệu “Thẩm phán”.

Điều 14. Tổ chức công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu 
“Thẩm phán”

!. Danh hiệu “Thẩm phán” được công bổ, trạo tặng, truy tặng, vinh danh 
vào dip Kỷ niêm “Ngày truyền thống Tòa án nhân dân” (13/9) hoặc tại Hội nghị
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triển khai công tác Tòa án nhân dân hằng năm. Trong trường hợp cần thiết, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thời điểm, để tổ chức xét tặng, 
công bổ, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thấm phán”.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thướng Tòa án nhân dân tồ chức 
Hội nghị công bố, trao tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thẩm phản giỏi” 
đổi với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các danh hiệu “Thẩm phán tiêu 
biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”.

3. Chánh án Tòa án quân sự trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao 
tặng, truy tặng, vinh danh danh hiệu “Thẩm phán giỏi” đoi với Thẩm phán Tòa 
án quân sự các cấp.

4. Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tính, 
thành phổ trực thuộc trung ương tổ chức Hội nghị công bố, trao tặng, truy tặng 
danh hiệu “Thẩm phán giòi” đoi với Thẩm phán thuộc thẩm quyển quản lý.

5. Các Thẩm phán đã được Hội đồng Tư vẩn và Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng cùng cấp xem xét, đề nghị tặng thưởng, nhưng từ trần có thể được xem 
xét, truy tặng danh hiệu “Thẳm phán”.

Điều 15. Thu hồi danh hiệu “Thẩm phán”
1. Danh hiệu “Thẩm phán” bị thu hồi khi Thấm phán vi phạm một trong 

các trường hợp sau:
a) Che giấu khuyết điếm, báo cáo sai thành tích hoặc có gian lận trong quả 

trình xét tặng;
b) Có chứng cứ chứng minh việc xét tặng không bảo đảm chính xác, 

khách quan.
2. Khi phát hiện thấy một trong các.trường hơp được quy định tại khoản 

1 Điều này, Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp chịu 
trách nhiệm xem xét, đề nghị Hội đông Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dận 
(qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) thẩm định, trinh Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao quyết định.

3. Thẩm phán đã bị thu hồi danh hiệu, có thể được xét tặng lại danh hiệu 
“Thẩm phán” sau 03 năm công tác kê từ khi bị thu hôi danh hiệu, nếu có đủ các 
tiêu chuẩn, diêu kiện theo quy dinh của Quy chẻ này.

Điều 16. Kinh phí to chức xét tặng; chế độ uru đãi, khen thưởng đối với 
danh hiệu “Thẩm phán”

1. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Thẩm phán” được chi từ kinh phí 
hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị cơ sở.

2. Thẩm phán được tặng danh hiệu “Thẩm phán” được hưởng các chế độ
ưu dãi sau đây:

. a) Được công bố, vinh danh theo quy định của Quy chế nảy và được ghi 
danh vào số  vàng truyền thống cua Tòa án nhân dân tối cao;

b) Được ưu tiên cử đi học tập, đào tậo, bồi dưỡng nhăm tạo nguồn cán bộ 
lành đạo, quán lý; xét nâng bậc lương và tặng Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp 
Tòa án” trước thời hạn.Ịtò
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3. Chế độ khen thường
a) Thấm phán được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” được Chánh 

án Tòa án nhân dãn tối cao tặng Huy hiệu “Thẩm phán giòi”, Bằng còng nhận 
danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sờ.

b) 'Phẩm phản được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phản tiêu biểu” được 
Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao tặng Huy hiệu “Thâm phán tiêu biêu”, Băng công 
nhận danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu” và được thưởng 4,0 lần mức lương cơ.sờ.

c) Thẩm phán được tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” dược 
Chánh án Tòa án nhãn dân toi cao tặng Huy hiệu “Thẳm phản mẫu mực”, Bằng 
công nhận danh hiệu “Thẳm phán mẫu mực” và được thưởng 5,0 lần mức lương 
cơ sờ vả có thể được xem xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định 
của Luật Thi đua, khen thướng. Danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực” là một trong 
những tiêu chuẩn, điều kiện để xây dựng điền hình và đề nghị xét, phong tặng 
danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới.

Điều 17. Thời gian tổ chức xét tặng danh hiện “Thẩm phán”
1. Tháng 5, 6: Các Thẩm phán có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thẩm 

phán”theo quy định của Quy chế này chuẩn bị hổ sơ theo quy định (Số liệu báo 
cáo dược tính đen ngày 30/4 của năm đề nghị xét tặng);

Hội đồng Tư vấn tiến hành xem xét, đảnh giá hồ sơ, thống nhất với Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp tổng hợp danh sách, thông báo công khai 
tại cơ quan, đơn vị các Thẩm phán đề nghị xét tặng danh hiệu “Thẩm phán” 
trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân (qua Vụ 
Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tối cao).

2. Tháng 7, 8: Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao tổng 
họp danh sách và chủ trì, phoi hợp với Vụ Tố chức - Cán bộ, Ban Thanh tra Tòa 
án nhân dân tối cao thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, vinh danh Thâm phán; 
trình Hội đồng Thi đua - Khen thường Toà án nhân dân xét, trình Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao quyết định việc tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán”.

Sau thời điểm ngày 30/4 của năm đến trước thời điểm Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao ban hành Quyết định tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán” mà 
Thẩm phán có án quá hạn luật định hoặc có án (hủy, sửa) do nguyên nhân chù 
quan vượt quả. 1,5% hoặc cỏ án tạm đình chì không đủng quy định pháp luật, sẽ 
không được tặng thưởng danh hiệu “Thâm phán” .

Điều 18. Hồ sơ đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán”
1. Hồ sơ đề nghị xốt tặng thương danh hiệu “Thẩm phán” gồm cỏ:
a) Tờ trình đề nghị xét tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán”(mẫu số 01);
b) Biên bản họp xem xét, đánh giá của Hội đồng Tư vấn (mẫu sổ 02);
c) Danh sách Thẩm phán đề nghị xét tặng, cùng file điện tử gửi về địa chỉ: 

mai ỉ .toaan.gov. vn (mẫu số 03);
d) Báo cáo tự đánh giá, nhận xét về-quá trình làm nhiệm vụ của Thâm

■ phán có nhận xét, đánh giả của Thù trương các cấp có thẩm quyền (mẫu sô 04). ầ .
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số liệu các vụ, việc đã dùng làm căn cứ, thành tích đê xét tặng, vinh danh 
Thẩm phán lần trước không được dùng dẻ làm căn cứ để xét tặng, đề nghị khen 
thướng lần sau.

2. HỒ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thẩm phán” được gửi về Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân (thông qua Vụ Thi đua - Khen thường 
Toà án nhân dân tối cao) trước ngày 30/6 hàng năm.

Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị trong Tỏa án nhân dân
1. Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thủ trường các đơn vị thuộc Tòa 

án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chiu trách nhiệm triển khai việc tổ 
chức thực hiện Quy chế này.

2. Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, cổng thông tin điện tử Tòa án 
nhân dân tối cao chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng Toà 
án nhân dân tối cao vả các đơn vị trong Tòa án nhân dân tổ chức tuyên truyền 
việc thực hiện Ọuy chế này.

3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thường Toà án nhân dân chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 20. Điều khoản thi hành
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký 

Quyết định han hành và thay thể cho Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán 
giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thâm phản tiêu biểu”, “Thấm phán mẫu mực” (ban 
hành kèm theo Quyết định sổ 223/QĐ-TA-TĐKT ngày 26/12/2013 của Chảnh án 
Tòa án nhân dán tôi cao),

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
quyết định. J ể b
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số ỈỮ/2020/QĐ-TANDTC-TĐKTngày 05 tháng 5 năm 2020 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Các biểu mẫu Nội dung

Mâu sổ 01 Tờ trình

Mâu số 02 Biên bản

Mầu sổ 03 Danh sách đề nghị (Microsoft Excel)

Mau sổ 04
Báo cáo thành tích đề nghị tặng thượng danh hiệu ‘Thẩm  phán 
giòi”, ‘Thẩm  phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”.

Ghi chú: Thể thức và kỹ thuật trình bày của báo cáo thành tích phái được thực hiện theo đúng 
quỵ định tại Thông tư sổ 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 cùa Bộ Nội vụ hướng dẫn thế 
thức và kỹ thuật trình hãy văn ban hành chính; không được viết tắt, trừ trường hợp được quy 
định; từ 02 tờ trở lên phải đỏng dấu giáp lúi.



c ơ  QUAN, ĐƠN VỊ CÁP TRẼN. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CO Q UAN, DON VỊ BÈ NGHỊ Đốc ỉập - T ự  do  - Hạnh phúc

Sổ: /TTY-... Tinh (thànhphổ), ngày,..tháng,..năm...

Mẩu số 01 TỜ TRÌNH
v ề  việc đề nghi xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, 

“Thẩm phan tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” <n

Kinh gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Căn cứ Quy chế xét tặng danh hiệu ‘Thẩm  phán giỏi”, ‘Thẩm  phán tiêu 
biểu”, “Thẩm phán mẫu mực” ban hành kèm theo Quyết định Sổ.io/QĐ- 
TÀNDTC-TĐKT ngày 05/5/2020 của Tòa án nhân dân tối cao; kết quả phiên
họp ngày..... tháng năm...của Hội đồng Tư vẩn Tòa án... và Hội đong Thi
đua - Khen thường cùng cấp.

..... (2) kinh đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xét tặng danh
hiệu . . . . (ỉ) cho Thẩm phán sau:

1. Thẩm phán giòi: .... m
2. Thẩm phán tiêu biểu: . . . <3)
3. Thẩm phán mẫu m ực:..... (3)
...(2) kính đề nghị Chảnh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, 

quyết định.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG c ơ  QUAN, ĐƠN VỊ
- Như trên; (Ký. ghi rõ họ lên, đóng dâu)
- Lưu: VT, . . .

Ghi chú:
(ỉ) Ghi rõ danh hiệu đề nghị
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị.
(3) Ghi rõ: Giới tinh, họ rà tên, chức vụ (chức danh), đơn vị-(đề nghị xẻt tặng danh hiệu nào 
thỉ ghi danh hiệu đó)



c ơ  QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
C ơ  Q UAN, ĐƠN VỊ ĐẺ NGHỊ

SỔ: /BB-...(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôe lập - Tự do - Hanh phúc

Tinh (thành phố), ngày ...tháng...năm...

Mấu số 02___  BIÊN BẢN
họp xét, đề nghị xét tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, 

“Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẳm phán mẫu mực” (2ỉ

Thời gian bắt đ ầ u :...................

Địa đ iểm :............ ........... ..........

Thành phẩn tham d ự : ..............

Chủ trì (Chủ tọ a): .......... ........................ ....... ....... Chức vụ:

Thư ký (người ghi biên bản );..... ........................Chức v ụ : .

Nội dung cuộc h ọ p :................................................................

Các ý kiến tham gia tại cuộc họp: 

Kết quà cuộc h ọ p :.............................

Cuộc họp kết thúc vào hồi..........g iờ...., ngày..... tháng..... năm....... ./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA
(Chữ kỷ, ghi rõ họ tên) {Chữ ký. ghi rõ họ tên, đóng đẩu)

Ghi chủ:
(!) Chữ viết tai tên cơ quan, tổ chức ban hành văn hun 
(ĩ) Ghi rõ danh hiệu để nghị.

Ị



d a n h  s á c h  t h ả m  p h ả n  đ ề  n g h ị  x é t  t ặ n g  d a n h  h i ệ u  , „
“THẢM  PIIÁN G IỎ I“, "THẲM PHÁN ITÊƯ BIÊU", "THẮM PHÁN MÀU MỤC" NĂM 20..*...
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i. Đề nghị xét tặng danh hiệu "Thấm phán giỏi"

1 Ông Trần Vin A 1961
Thấm phán trung 

cấp, Chánh ản Tòa 
án nhân dân huyện 

X, tinh Y
1=2015

2017: CSTĐCS. BK 
2018: CSTĐTAND 
2019: CSTĐCS, BK

5 vụ/thảng 
(Đv: ỗ v/thg)

Từ ./../20... 
đển ./../20... 

(...năm... tháng)

.... vự 
(...%)

... vụ
(...%)

... vụ 
(.,.%)

Ông Phạm Văn B 1963
Thẩm phản trung 

cấp, Phó Chánh án 
Tòa án nhân dân 

tinh Y
5=2000

2017: Hoàn thành sx nhiệm

2018: CSTĐCS 
2019: CSTĐCS, BK

Từ ./../20... 
đển ./„/20... 

(...năm...thảng)

... vụ 
(...%)

... vụ 
(...%)

... vụ 
(...%)

II. Đề nghị xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiếu bíều"

Thẩm phần’ trung 
cấp Tòa án nhấn 

dân huyện X, tỉnh Y

.
1 Òng Vũ Vàn c 1973 12=1999

2(117:
2018;
2019:

1 Ơ.../.../2U...
đến ./ .720... 

(...năm. .thảng)

... vụ 
(...%)

... vụ 
(.*%)

... vụ 
{...%)

UI. Đẽ nghị xét tặng danh hiệu "Thảm phán mlu mực"

1 Bả Nguyễn Thị H 1975
Thẩm phán sơ cấp 
Tòa án nhằn dân 

tinh Y
11=2013

2017:
2018:
2019:

Từ ./../20... 
đến ./../20... 

( n ă m t h á r t g )

„V vụ ... vụ ... Vụ 
(...%)

, ngày .....tháng ...... năm 20...
CHÁNH ẤN



TÒA ÁN NHÂN DÀN

Mầu số 04

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập - T ự  do - H ạnh phúc

.........ngàv thảng năm 20...,

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐÊ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẨM PIIẢN.............. (2)”

I. Sơ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên: (ghi đầy đủ hằng chữ ỉn thường, không viết tắt)
- Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính:
-Q uê quán:
- Trú quản:
- Chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chỉnh quyên, đoàn thê):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
- Thời điểm được bổ nhiệm làm Thẩm phán: (Bô nhiệm lần đầu. tái nhiệm...)
u. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án tính từ ngày.,,, tháng... năm 20... 

đến ngàỵ 30 tháng 4 năm 20.... (thời gian tinh số liệu đê đê nghị xét tặng).
a) Tồng sổ vụ, việc Thẩm phán đã giải quyết, xét xử: ....... vụ, việc, trong đó:
- So vụ, việc Thâm phan đã trực tiếp giải quyêt, xét xử: .... vụ, việc;
- Số vụ, việc Thẩm phản đã tham gia giải quyết, xét xử: .... vụ, việc.
b) Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc;
- Không có án quá hạn luật định.
- Số lượng, tỷ lệ các vụ, việc bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan:....... vụ,

việc (...% ), trong đó:
+ Sổ lượng, tý ỉệ các vụ, việc bị hủy do nguyên nhân chủ quan:... vụ, việc (...%);
+ So lượng, tỳ lệ các vụ, việc bị sửa do nguyên nhân chủ quan:... vụ, việc (... %);
+ Sổ lượng bản ấn, quyết định bị sửa nghiêm trọng do nguyên nhăn chù 

quan: .....vụ, việc (..,%).
c) Phiên tòa rút kinh nghiệm và công bố bàn án, quvểt định trên cổng thông 

tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao cua Thẩm phán:
- Phiên tòa rút kinh nghiệm:.... vụ, việc/.... năm;
- Công bố bản án, quvểt định trên cổng thông tin diện tư Tòa án nhân dân 

tối cao: ........ bản án, quyết định/'.... sổ lượng ban án, quyết định thuộc điện phải
công bố (....% ).

2. Công tác khác.
- Báo cáo tóm tẳt các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản 

lý, các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cửu khoa học, ứng dụng khoa hục, 
kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn...;

- Phẩm chẩt đạo đức cá nhân; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; tham gia các 
hoạt động văn hóa, xã hội, thê thao, hoạt động từ thiện...

Đổi với Thầm phản lảm công tác quản lý phải nêu tóm tăt thành, tích của 
đơn vị: Số lượng, chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc và các 
công tác khác; kết quả khen thướng của đơn vị trong 03 năm trước thời diêm đê 
nghị xét tặng.



3. Các biện pháp đã thực hiện và những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực 
'hiện nhiêm vụ của người Thẩm phán.

m . CẢC HÌNH THỨC ĐẢ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG, CÔNG NHẬN
. * . .  . * * í - í . ,

Năm
Danh hiệu thỉ dua 
hoặc Kết quả xếp 

loại công chúc

Sổ, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 
Danh hiệu thì đua hoặc Ket quả xếp ỉoại công chức; 

CO’ quan ban hành quyết định
20...
20...
20...

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thúc 
khen thưỏìig

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 
thưởng; cơ quan ban hành quyết định

20...
20...
20...

THÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
XẮC NHẬN, ĐÈ NGHỊ (3)

XÁC NHẬN
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỎNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG....

Đông chí: .................... ......................................
Là Thẩm phán sơ cấp (trung cấp, cao cấp), (4) Tòa án nhân dân......................

- Trong thời gian t ừ ............dến ngày 30/4/20......đã giải quyết, xét xử được.........
vụ, việc; trong đó: trực tiếp giải quyết, xét xừ......vụ, việc vả tham gia giải quyết,
xét xử....... vụ, việc; trung bình mỗi tháng giải quyết, xét xử......vụ, việc (sổ lượng
án giải quyết, xẻtxừ bình quản của moi Thẩm phản trong đơn vựthầng....vụ, việc).
- Vê chất lượng giải quyêt, xét xử (tỉnh đền 30/4/20.'..): cỏ  (Không) ..... vụ, việc bị
húy, sửa do nguyên nhân chủ quan (.....%), trong đó: Có (Không)..... . vụ, việc bị hủy
(....%); Có (Không).......vụ, việc bị sửa (.....%); Có (Không).......bản án, quyết định
bị sửa nghiêm trọnạ (.....%).
- Kết quả biểu quyết của Hội đồng TĐ-KT..,.: c ỏ .../... (......%) sổ Thành viên nhất trí
đề nghị xét tặng danh hiệu 'Thâm phán.... (2)” năm 20....

....................... , ngày....... tháng.......năm 20...
TM. HỘI ĐỎNG TD-KT.....
CHẢNH ÁN-CHỦ TỊCH *

GHI CHU: (1) Ghì tện đơn vị Tòa án cẳp trén trục tiếp và tên đơn vị nơi Thầm phán công tác.
(2) Đẻ nghị danh hiệu nào thì ghì danh hiệu đỏ, vi dụ: “Thẳm phán giòi". “Thầin phàn tiêu biên" hoặc 

"Thẩm phân mẫu mực”.
(3) Nếu là Thấm phân đang công tác tại I AND cấp huyện thi do Chảnh án TAND cấp huyện nơi 

Thậm phán cõng tác xác nhận; nếu lả Thầm phản đang cõng tác tại TAND cấp tinh thì do lãnh dạo Tòa, Phòng noi 
Thầm phán công tác xác nhặn.

<4) Nểu là Lanh đạo quản fỷ thi ghi Chánh án, Phó Chánh án, Trường phòng..


