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Đắk Lắk, ngày 27 tháng 5 năm 2020S ố:iZ f/T A -T Đ K T
V/v tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác 

TĐ K T trên Tram g thông tin  điện tử  TĐ K T TAND

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 Công văn số 147/TANDTC-TĐKT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của 
Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác Thi 
đua, khen thưởng trên Trang thông tin điện tử Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân.

Đê phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng công tác 
truyên thông của Trang điện tử TĐKT, Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân 
dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số nội dung 
sau:

1. Đôi với phòng Tô chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng: Phân công 
cán bộ thường xuyên cập nhật, theo dõi hoạt động của Trang thông tin điện tử Thi 
đua -  Khen thưởng TAND (địa chỉ trang: tdkt.gov.vn), tăng cường ứng dụng phần 
mềm TĐKT, thường xuyên cập nhật thông tin và tham mưu cho lãnh đạo để thực 
hiện kịp thời các văn bản của Hội đồng Thi đua -  khen thưởng TAND, trao đổi 
những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TĐKT.

2. Bộ phận Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lăk và các cộng tác viên của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk kết họp với Phòng Tổ 
chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng đăng tải các hoạt động về công tác 
TĐKT trên trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đưa tin, bài 
viêt, hình ảnh về thực hiện Ke hoạch phát động thi đua hàng năm và đột xuất, tuyên 
truyền các điên hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, kết quả thực hiện phong trào 
thi đua, kết quả khen thưởng của đơn vị và các hoạt động khác.

3. Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục trien khai thực hiện tiêu chí về viết tin, bài cho 
Trang thông tin điện tử TAND tỉnh Đắk Lắk.

4. Lãnh đạo các đơn vị động viên, khích lệ tập thể, các cán bộ, công chức, 
người lao động thuộc quyền quản lý tích cực tham gia viết tin, bài, cung cấp thông 
tin, hình ảnh về các mặt hoạt động, về các phong trào thi đua, các tấm gương điển 
hình tiên tiến.. .các tin, bài viết, hình ảnh gửi về Vụ Thi đua -  Khen thưởng TAND 
(theo địa chỉ: Vuthiduakhenthuong@gmail.com) để Vụ TĐKT sẽ biên tập và đăng 
trên Trang thông tin điện tử TĐKT. Các tin, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên 
Trang thông tin điện tử TĐKT sẽ được hưởng nhuận bút, thù lao theo Quyết định số 
09/QĐ-TA ngày 16/01/2014 của Tòa án nhân dân tối cao.
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Đề nghị các đon vị nghiêm túc triến khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TTHĐTĐKT.

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA -  KHEN THƯỞNG 
TAND TỈNH ĐẤK LẮK

PHÓ CHỦ TỊCH___ •



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

Hà Nội, ngày/ỷí tháng 5 năm 2020

s ưi: - Chánh án Tòa án quân sự trung ương;
- Thủ trưởng 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.

. 1 *
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; “Vê tiếp 

tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Kế hoạch sổ 99/KH-TANDTC-TĐKT 
ngày 15/5/2017 của Hội đồng TĐKT Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân đã quyết định đưa Trang thông tin điện tử Thi đua - Khen thưởng Tòa 
án nhân dân (địa chỉ trang: tđkt.gov.vn) vào hoạt động. Đây là kênh thông tin 
đăng tải các hoạt động của Hội đồng TĐKT TAND; Hội đồng TĐKT Tòa án nhân 
dân cấp tình để tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương điển 
hình tiên tiến, gương người tét việc tốt trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Đe phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động vá nâng cao chất lượng, công tác 
truyền thông của Trang thông tin điện tử TĐKT, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Tòa án nhân dân đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung
sau: ỹ  : \  V % • •,

£** * /,%<'* Si * 1
1. Tăng cường ứng dụng phần mềm TĐKT, thường xuyên cập nhật thông 

tin và chỉ đạo thực hiện kịp thời các văn bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
Tòa án nhân dân; văn bản hướng dẫn của Vụ Thi đua “Khen thưởng TAND; trao
đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ TĐKT.

", ' ■ ■ *  ■

2. Phân công cán bộ thường xuycn cập nhật, theo dõi hoạt động của Trang 
thông tin điện tử Thi đua - Khen thưởng TAND; đăng tải các hoạt động về công 
tác TĐKT trên trang thông tin điện tử của đơn vị; đưa tin, bài viết, hình ảnh về 
thực hiện các Kê hoạch phát động thi đua hàng nãm và đột xuất, tuyên truvền các 
điển hình tiên tiên, gương người tốt việc tốt, kết quả thực hiện phong trào thi đua, 
kết quả khen thưởng của đơn Vị và các hoạt động khác.

3. Động viên, khích lệ các tập thể, cán bộ công chức và các cộng tác viên 
thuộc quyền quản lý tích cực tham gia viết tin, bậi, cung cấp thông tin, hình ảnh 
về các mặt hoạt động, về các phong trào thi đua, về các tấm gương điển hình tiên 
tiến... Các tin, bài viết,- hỉnh ảnh gửi về Vụ Thi đua -  Khen thường TAND (theo 
địa chỉ; vuthiduaklienthuong@gmail.com). Vụ TĐKT sẽ biên tập và đăng tải trên

TÒA ẢN NHẰN DẰN TÌNH ĐẮK I & f r

” l o i  jọ®.T..../TASố:
Ngày

..................... I'
:.j Ũ £ Ĩ 2 Q ,
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TTr HỘI ĐÒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN

SỐ: W/TANDTC-TĐKT
V/v Tăng cường hoạt động tuyên truyền cổng tác 
TĐKT trên Trang (hông tin điện tử TĐKT TAND
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Trang thông tin điện tử TĐKT.Các tin, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử TĐK.T sẽ được hưởng nhuận bút, thù lao theo Quyết định số 
09/QĐ-TA ngày 16/01/2014 cùa Tòa án nhân dân tối cao.

Riêng Năm 2020 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND 
và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn 
quốc lần thứ x ’. Hội đồng TĐKT Tòa án nhân dân đã ban hành Kế hoạch sổ 
238/TANDTC-TĐKT ngáy 03/9/2019, thông qua hoạt động Kỷ niệm ngày 

• Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp .và thực 
hiện quyền tư pháp trong. TAND; về các tập thể được ớề nghị tặng “Cở tlụ đua 
TAND” giai đoạn 2015-2020 và cá nhân điển hình, tiêu biểu nhất trong giai đoan 
2015-2020 . ■ ’

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đề nghị Lãnh đạo các 
đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Việc thực nhiệm vụ 
náy được xem xét là điểm thưởng hoặc điểm trừ khi tính điểm thi đua hàng năm 
của cảc đơn vị. .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh 
về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân (thông qua Vụ Thi dua - 
Khen thưởng) để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận: TL. CHÁNH ÁN
-Như kính gửi; . TM.TTr HỘI ĐỎNG TĐ-KTTOĂ ÁN NHÂN DÂN

ự-Đ /c Nguyễn Vãn Du, Phó Chánh ảnTTTANDTC, 
(đềbảocảọ);
-Đ/c lãnh đạo VụTĐ-KT(đềfMi/lỢ]) chi đạo); 
-Lưu: VụTĐ-KT.

KT .VỤ TRƯỞNG 
PHÓ VỤ TRƯỞNG


