
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
TÒA ÁN NHẢN DẤN TỈNH ĐẢK LẢK

Số: 3Z6/TA-TĐKT
V/v góp ỷ kiến dự thảo Bảng chấm điểm 

thi đua áp dụng với hệ thống TAND

Đẳk Lắk, ngày 27 thảng 05 năm 2020

CỘNG H ÒA XÃ HỘI CHỦ N G H ĨA  VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

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.

Thực hiện Công văn số 156/TANDTC-TĐKT ngày 26/05/2020 của Tòa án 
nhân dân tối cao về việc góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng với hệ 
thống Tòa án nhân dân các cấp.

Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 
Chánh các Tòa, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án 
Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và Tp. Buôn Ma Thuột triển khai đóng 
góp ý kiến bằng văn bản hoặc đóng góp ý kiến trực tiếp vào Bảng chấm điểm thi đua 
(Cớ dự thảo Báng chấm điểm thi đua gửi kèm) gửi Thường trực Hội đồng 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) hoặc gửi vào Mail: Lethetanky@gmail.com 
trước ngày 10/6/2020 để Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk tổng hợp gửi Vụ Thi đua -  Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao đúng thời gian 
quy định.

Yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc. Đơn vị nào không 
triên khai thực hiện nghiêm túc, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng sẽ xem xét, hạ mức 
khen thưởng trong năm công tác.

Sưi „llộn: TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
- Như trên' ’ TAND TỈNH ĐẮK LẮK

Lưu TĐKT. PHÓ CHỦ TỊCH
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'í OA ÁN NHẢN DÀN TÔI CAO 
ITr HỘI DÒNG THI DIIA-KHENTHƯỜNG 

TỎA ÁN NHÂN DẨN

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Mạnh pliúc

/TANDTC-TĐKT
V góp ý  kiến dự thảo Báng chẩm điềm thi dua •) f

!/> dung với hệ thong Tòa an nhàn dãn các cắp tĩà  Nội, ngấy thảng 5 năm 2020

kmlì gưi: . Thù trưởng các dơn vị thuộc Tòa án nhàn dân tối cao;
- Chánh ản Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thảnh phổ 
trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kểt luận của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thi đua 
- Khen thưởng Tòa án nhân dân về hoàn thiện thể chế công tác thi đua, khen 
thưởng. Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng xây dựng Dự thảo Bảng 
chẩm diêm thi dua áp dụng dối với hệ thông Tòa án nhân dân cảc cấp cụ thể
là: "Bảng châm điềm thỉ đua áp dụng đổi với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân 
tô i cao và Học viện Tỏa án; Bảng chấm điểm áp dụng đổi với Tòa án nhân dân 
cap cao và các Vụ giám doc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân toi cao; Bảng chẩm 
điểm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cap tinh và Tòa án nhăn dãn cấp
huyện).

Để việc ban hành Bảng chẩm điểm thi đua bảo đảm chất lượng, phù hợp 
với nhiệm vụ công tác của các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác thi dua, khen thường, Thường trực Hội đồng thi 
đua - Khen thưởng dề nghị Lành đạo các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối 
với Dự thảo bảng chấm điểm thi dua thuộc phạm vi của đơn vị và tổng hợp ý kiến 
bằng vãn bản gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao, đồng 
thòi gửi qua địa chỉ emãil: vuthiduakhenthuong@gmail.com trước ngày 
15/6/2020 để tổng họp. báo cáo đồng chí Chánh án. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - 
Khen thường Tòa án nhân dân xem xét, quyết định./q, >

Noi nhận:
-Như kính gt'ri;
- Đ. C Chảnh án TANDTC (để hiầ);
- Đ/c Nguyễn Văn Du, Phó Chánh ái TANDTC
(đê báocồo);
- Đ/c iânh dạo Vụ TĐ-KÌỴíféphmhtrpchìđợo);
- Cổng thông tin điện tửTANDTC (để đăng tín);
- Lưu: Vụ TĐ-KT.

T L . CHẢNH ÁN
TM .TTr HỘI ĐÒNG TĐ-KT TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

KT .VỤ TR Ư Ở N G
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ÁP DỤNG ĐÓI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TANB TỒI CAO VÀ HỌC VIỆN TÒA ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-TANDTC-TĐKTngày /  /2020 

của Chánh án Tòa án nhân dân tơi cao)

BẢNG CHẨM  ĐIỂM  THI ĐUA

Dự THẢO PHẢN I. TIÊU CHÍ CHẨM ĐĨẺM 
A. ĐIỂM CHƯẢN

TT Nội dung chẩm điếm thi đua Điểm
chuẩn

Điên
đạt

đtrơ
I. Công tác thi đua, khen thưởng lOOđ

1

Quán triệt, triền khai thực hiện đầy đủ các văn bàn hướng dẫn của cấp 
trên về công tác thi đua, khen thường; xây dựng kể hoạch phát dộng thi 
đua trong năm (trong đỏ, cụ thê hoá đượcnhững nội dung phải động thì 
đua cùa Toà án nhân dân tối cao, phù hợp với thực tế của đơn vị;xảc 
định rõ: chủ để, khẩu hiệu,chì tiêu thi đua.,,).

15đ

n£ Tổ chức phát động thí đua, đăng ký thí đua, giao ước thi đua kịp 
thời, đúng với quy định. 5đ

3
Phát động, tồ chức hiệu quà các phong trào thi đua theo đợt hoặc 
chuyên đề, có tác dụng thiết thực trong việc hoàn thành các nhiệm 
vụ trọng tâm công tác trong năm.

1
15đ

4 Tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua kịp thời theo đúng kể hoạch 
của Toà án nhân dân tối cao. 5đ

Ị
5

Thực hiện việc bình xét thành tích thi đua, khen thường và đề nghi 
khen thướng chính xác, khách quan, đúng tỷ lệ, thời gian và thủ tục, 
hồ sơ bảo đảm theo quy định.

lOđ

6
Chấp hành tốt (chế độ, thời hạn) báo cáo; kế hoạch kiềm tra về công 
tác thi đua, khen thường theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao. lOd

7 Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến:

-

Có kế hoạch bồi dương, triển khai xây dựng và nhân rộng được tập 
thể, cả nhân điền hình tiên tiến theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao.

15đ

-

Có kế hoạch và đã triển khai tổ chức được các cuộc hội thảo, giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình 
tiên tiến trong đơn vị, cơ quan, cụm thi đua.,.

ỈOđ
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8
Có kế hoạch và đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 
phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo, hưởng dẫn của Toà án nhân 
dân tối cao.

lOđ

9 Tham gia và tổ chức thực hiện đầy đù phong trào thi đua do các ban 
ngành trung ương, tổ chức, đoàn thể... phát động. 5đ

II.Ị Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 600đ

Ị 1
Hoàn thành 100% các chi tiêu công tác chuyên môn của đơn vị theo 
chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác năm, bảo 
đảm có chất lượng, hiệu quả.

400đ

Ị 'ĩ
Hoàn thành 100% các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối 
cao giao cho đơn vị trong năm công tác hoặc các nhiệm vụ khác phát sinh, 
có chất lượng, hiệu quà.

200đ 1

III
1

Công tác khác 200đ

1 Tổ chức, cán bộ và xây dựng đơn vị:
ĩỊ

; -
Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, kiện toàn tổ chức, quy 
hoạch, bố nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bôi dưỡng và đánh giá cán 
bộ, công chức, người lao động hàng năm theo thẩm quyền.

5đ

1 - Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức, người lao động trong đơn vị. 5đ

1 - Thực hiện tốt quy tắc ứng xử cùa công chức, kỷ luật lao động, văn 
hóa công sở, trang phục và các nội quy, quỵ chế khác của đơn vị. lOđ

\ Xây dựng tập thể nội bộ đoàn kết; không có cá nhân vi phạm kỷ luật 
đảng, chính quyền. lOđ

1 2 Kiểm tra, giải quyết đơn thư:

- Có kế hoạch, thực hiện tự kiểm tra và chẩp hành tốt kể hoạch kiểm 
tra của Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tối cao. lOđ

- Xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiểu nại, tố cáo theo “Luật khiếu 
nại, Luật tố cáo” đúng quy định. lOđ

Ị 3 Thực hiện các biện pháp cải cách hành chính - tư pháp:

ị - Ban hành đầy đủ quy chế hoạt động thuộc các lĩnh vực công tác của 
đơn vị và đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc. lOđ

ị Có sáng kiến, giải pháp đổi mới về cải cách thủ tục hành chính - tu 
pháp, đã được áp dụng cỏ hiệu quả. lOđ

Ị - Triên khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quân lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

lOđ

41 Quản lý tài chính và công sản:

2



í Thực hiện đúng quy định vê quản lý tài chính, thanh quvêt toán kinh 
phí, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản... 5d

- Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, cơ sờ 
vật chất trong đơn vị. 5đ

5 Công tác văn phòne, báo cáo, thống kê, tổng hợp:

-

Thực hiện tốt công tác văn phòng, hành chính, quản trị; tham mưu tổ 
chức tốt các hoạt động của lãnh đạo, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ 
xét xử, an toàn trong cơ quan, đơn vị.

lOđ

-
Thực hiện đúng quy định pháp luật đối với công tác văn thư, lưu trữ 
hồ sơ, bảo mật... lOđ 1

- Thực hiện (chính xác, đầy đủ, đúng thời gian) chế độ báo cáo, thống 
kẻ định kỳ, đột xuất... lOđ

6
Tổ chức triển khai đóng góp ý kiến đúng thờỉ hạn 100% các văn bản 
quy phạm pháp luật, các văn bản chi đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tôi cao khi có yêu cầu.

lOđ

7
Tổ chức đảng, đoàn thể... trong đơn vị hoạt động đúng quy định của 
pháp luật, điều lệ; hàng năm được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tốt 
nhiệm vụ” trở lên.

lOđ

8 Hoạt động chính trị - xã hội;

-
Có kế hoạch và triển khai thực hiện tổt việc “học tập vả làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị gẳn với thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

11... ....-..!....1

lOđ

-

Tổ chức được một trong các hoạt động phong trào tại cơ quan, dơn 
vị như: các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ; thi tìm hiểu lịch sử, 
truvền thống Tòa án nhân dân; hội thi văn nghệ, thể thao trong nội 
bộ... hoặc đăng cai các phong trào, hội nghị do Toà án nhân dân tối 
cao, Cụm thi đua tổ chức.

lOđ

-
Tổ chức hoặc tham gia đầy du các giải thể thao do Cụm thi đua, Tòa án 
nhân dân tối cao hoặc các ban ngành trung ương, đoàn thề.. .tổ chức. lOđ

-
Tổ chức hoặc tham gia đầy đủ các giải vãn nghệ do Cụm thi đua, Tòa án 
nhân dân tổi cao hoặc các ban ngành trung ương, đoàn thể... tổ chức. lOđ

9 Hoạt động từ thiện:

-
Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, đỏng góp quỹ tình nghĩa 
của Tòa án nhân dân, công đoàn, đoàn thể... ÌOđ 1

-

Tham gia được 01 trong các phong trào: đển ơn đáp nghĩa, uống 
nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo, cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới...

lOđ
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B. ĐIỂM THƯỞNG

I Công tác thi đua, khen thưởng !5đ
~ Ị

Ị Đơn vị có giải pháp đôi mới về công tác thi đua, khen thường và đã 
áp dụng hiệu quả. +5đ

ị ?
L -..

Đem vị có công chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. +3đ

ị 3
Đơn vị có từ 01 tấm gương (tập thể, cá nhân) điển hình tiên tiến được 
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc chương trình 
truyền hình về Toà án nhân dân....

+3đ

4
Đơn vị có từ 05 tin. bài trờ lên đăng trên các phương tiện thông tin trong 
và ngoài Tòa án nhân dân tuyên truyền về phong trào thi đua, các mặt 
hoạt động hoặc những tấm gương người tốt, việc tổt của đơn vị.

+4đ

II Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 70đ

I
Được lãnh đạo Tòa ản nhân dân toi cao xác nhận: Hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị theo chức năng, nhiệm 
vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác năm, bâo đảm có chẩt lượng, 
hiệu quả.

40đ

Ị ọ
Được lãnh đạo Tòa án nhân dân tổi cao xác nhận: Hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giao 
cho dơn vị mong năm công tác hoặc các nhiệm vụ khác phát sinh, có chất 
lương, hiệu quả.

30đ

111 Công tác khác 15đ

1 Đơn vị có giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả còng tác (được lãnh 
đạo cấp trên phụ trách trực tiếp công nhận). +5đ

[

ỉ

Tổ chức đảng, đoàn thể... trong đcm vị hoạt độnệ đúng quy định cùa 
pháp luật, điều lệ; hàng năm được đánh giá, xếp loại “hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ”.

+5đ

3 Có giải thường thể thao, văn nghệ tại các hội thi do Tòa án nhân dân 
toi cao hoặc Cụm thi đua tổ chức. +5đ

c . ĐIỂM TRỪ

I. Công tác thi đua, khen thưỏng
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1 Triển khai không đầy đù các văn bản chỉ đạo, hướng dần của Toà án 
nhân dân về thi đua, khen thường. -ỈOđ

2 Tự chấm điểm thi đua không khách quan, chính xác theo các tiêu chí 
củ Bảng chấm điểm thi đua. -lOđ

li. Công tảc chuyên môn, nghiệp vụ

1 Có nhiệm vụ theo kế hoạch năm bị lành đạo Tòa án nhân dân tối cao 
đánh giá hoàn thành chất lượng không cao. -40đ

2 Có nhiệm vụ đột xuất do lành đạo Tòa án nhân dân tối cao giao trực tiếp 
cho đơn vị trong năm bị đánh giá hoàn thành chất lượng không cao. -30đ

III. Công tác khác

1
Thực hiện không (chính xác, đầy đủ, đúng thời gian) chế độ báo cáo, 
thống kê định ký, đột xuất... -lOđ

2 Đơn vị khôna xây dựng kế hoạch kiểm tra; không tiến hành tự kiểm tra 
hoặc không triển khai thực hiện kể hoạch kiểm tra... -lOđ

3 Đơn vị kiểm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thẩm quyền kiểm 
tra lại, phát hiện có sai phạm. -lOđ

4 Công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cỏ cân cứ vi phạm 
kỷ luật nhưng không được xem xét, xử lý kịp thời, đủng quy định. -lOđ

5 Có công chức bị xử lý hành chính hoặc bị đăng tải trên các phương 
tiện thông tin làm ảnh hường đến uy tín Toà án nhân dân. -lOd

D. ĐIỀM LIỆT
Không xét tặng danh hiệu thi đua đoi với tập thể 
có vỉ phạm một trong các trường hợp dưóì đây

1 Không tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua; không có báo cáo thành tích thi đua hoặc 
báo cảo sai nhằm mục đích để nâng cao thành tích.

2
Nội bộ mất đoàn kết; có công chức, người lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc 
bị khời tổ về hĩnh sự đang trong thời gian xem xét, chờ xử lý; đơn vị để xảy ra tham
những.

PHẦN II. HƯỚNG DẲN THựC HIỆN

r.Nguyên tác chám điểm

Việc chấm điểm phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá trung thực, đúng thực chất với kết qua 
hoàn thành chỉ tiêu thi đua của đơn vị trong năm công tảc. Căn cứ mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, cách tính điểm được xác định như sau:
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- Hoàn thành 100% chì tiêu vê các mặt công tác được quy định tại các mục: Công tác thi 
đua, khen thường; công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác khác (đạt tổng số điêm chuẩn 
quy định cho mồi mục, tương ứng với nhiệm vụ đơn vị thực hiện được). Tổng số điểm

I chuẩn chung là 900đ.Những chỉ tiêu quy định trong Bảng điểm nhưng do đặc điểm tại đơn 
Ị vị không phải thực hiện thì điểm chuẩn được trừ đi sổ điểm tương ứng; đối với các đơn vị 
í này khi bình xét thi đua thì tổng điểm chuẩn được tính trên các nhiệm vụ mà đơn vị phải: 
; thực hiện và khi bình xét thi đua thì tổng điểm chuẩn được tính trên các nhiệm vụ mà đơn: 
■ vị phâi thực hiện.
- Các chỉ tiêu hoàn thành theo tiêu chí đề ra tại từng tiểu mục thì chấm điểm bằng số 
điểmchuẩn; các chỉ tiêu không hoàn thành theo tiêu chi' đề ra tại từng tiểu mục chấm 0

I điểm.
- Các mặt công tác vượt chỉ tiêu theo quv định thì được tính cộng điểm (điểm thường); các 
mặt công tác vi phạm theo quy định thì bị trừ điểm (điểm trừ).
- Cách tính điểm thường, điểm trừ: Thực hiện đượcthêm nội dung nào thì được cộng điểm 
thường nội dung đó (tối đa lOOđ); vi phạm vào chi tiêu thi đua nào thì bị trừ điểm thi đua 
nội dung đó.
Tổng số điểm thi đua của đơn vị đạt được trong năm công tác bàng: Điểm chuẩn + Điểm 
thưởng - Điểm trừ.

2. Đánh giá kết quả thỉ đua
Đơn vị tự đániĩ giá kêt quả thi đua theo từng quý, tông diêm thi đua cả nẵm được xác định 
theo kết quả thi dua của từng quý cộng lại. Trẽn cơ sờ kết quả tự chấm điểm của các đơn 
vị; căn cứ kết quả rà soát, thẩm định, kiềm tra của Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tối cao để 
xác định chính xác, khách quan điểm thi đua và làm căn cứ bình xét danh hiệu thi đua, hình 
thức khen thưởng.
- Đơn vị “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành vượt mức các chì tiêu thi 
đua đề ra, có tổng số điểm đạt trên mức điểm chuẩn: 900đ.
- Đơn vị “hoàn thành tốt nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chi tiêu thi đua đề ra, có tổng 
số điểm đạt mức điểm chuẩn: 900đ.
- Đơn vị “hoàn thành nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, cỏ tổng sổ 

: diêm đạt mức điểm chuẩn: 900d nhưng có 01 trong các tiêu chí quy định tại: Mục c . Điểm
trừ trong Bảng chấm điểm.
- Đơn vị “không hoàn thành nhiệm vụ” là các đơn vị không hoàn thành các chì tiêu thi đua 

I đề ra, có tổng sổ điểm không đạt mức điểm chuẩn: 900đ hoặc có 01 trong các tiêu chí quv
định tại: Mục D. Điểm liệt trong Bảng chấm điểm.

I Tông sô diêm ehuân của từng đơn vị được tính trên tiêu chí nhiệm vụ phải thực hiện; do 
đó, khi bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cần tập trung so sánh thành tích vượt chỉ tiêu 
thi đua (diêm thưởng) vả đánh giá toàn diện các mặt công tác khác dế khen thưởng._______

I 3. Áp dụng điểm để xét tặng các danh hiệu thi đua
ị Trên cơ sở kêt quả châm diêm thi đua đôi với các đơn vị và căn cứ vào tỷ lệ được khen 
Ị thưởng để xét và dề nghị tặng danh hiệu thi đua theo nguyên tắclấy từ điểm cao xuống thấp 
Ị lựa chọn đưa vào diện bình xét danh hiệu thi dua, cụ thể như sau:_____________________
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- Cở thi đua Toa án nhân dàn: Lựa chọn trong sổ các don vị hoàn thành xuẫt sắc nhiệm vụ.
- Cờ thi đua cùa Chính phù: Lựa chọn trong số các đon vị tiêu biểu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ dẫn đầu trong số đã được xét, đề nghị tặng Cờ thi dua Toà án nhân dân.
- Đổi với các đơn vị thuộc trường hợp điểm liệt theo quy định nêu ờ phần trên vần chắn  
điểm thi đua và xếp loại đơn vị trong năm nhưng không xét tặng các danh hiệu thi đua.
- Trường họp đặc biệt do Hội đông Thi đua - Khen thường Toà án nhân dân, Chảnh án 1 oà
án nhân dân tối cao quyết định. ___________ _________ ___________ _ __
4. TỔ chức thực hiện
- Thù trường đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá kết quả chấm điểm thi đua của đon vị thuộc 
thẩm quyền quản lý theo quý, năm.
- Cụm trưởng Cụm thi đua có trách nhiệm đánh giá kết quả thi đua các đơn vị thành viên 
thuộc Cụm thi đua; có quyền thẩm tra kết quả chấm điểm cùa các đơn vị thuộc Cụm thi dua 
đãng ký bình xét danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.
- Bàng chẩm điểm thi đua của các đơn vị đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhản  
dân, Cờ thi đua của Chính phủ tại Cụm thi đua, phải có xác nhận cùa Thủ trưởng đơn vi. 
gửi cho Cụm trường Cụm thi đua và Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 05 thảng 10 
hàng năm đê phục vụ Hội nghị tông kêt công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi dua./
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