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KÊ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Căn cứ Luật thi đua khen thuởng năm 2003; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều
của Luật thi đua, khen thuởng và các văn bản huớng dẫn; Hội đồng Thi đua, khen
thuởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xâ dụng Kế hoạch thực hiện công tác Thi
đua, khen thuởng năm 2021 với các nội dung cụ thể nhu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thục hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 đạt và vuợt íTiỉ
tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao; góp phần thực hiện nt
vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ
chính trị tỉnh Đắk Lắk năm 2020.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nuớc theo chủ đề xuyên suốt
Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tu”, chủ đề hành động “T
nhiệm, kỷ cuông, chất luợng, vì công lý” với phuong châm “Gần dân, hiểu aan,
giúp dân, học dân”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 Khóa XII của
Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tu tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Động viên, khuyến khích công chức, nguời lao động Tòa án hai cấp nêu cao
tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo hăng hái thi đua lập thành tích,
hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021. Phát hiện, tôn vinh, biểu duơng,
khen thuởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong
phong trào thi đua đế tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong Tòa án
nhân dân hai cấp và xã hội.
Tuyên truyền, phát hiện nhân tố mới, bồi duỡng các điển hình tiên tiến; phổ
biến, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, guơng nguời tốt việc tốt, công việc
sáng tạo có tác động sâu sắc đến hiệu quả công tác, tạo sự lan tỏa trong hệ thống
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk và xã hội.
2. Yêu cẩu
Các cấp ủy Đảng, Thủ truởng các đơn vị và các tổ chức, đoàn thể của đơn vị
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thục hiện công tác thi đua, khen
thuởng; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng chuơng trình, kế hoạch, cụ thể hóa
các chỉ tiêu thi đua, nội dung các phong trào thi đua trong năm, gắn với hoạt động
thục hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phù hợp với tình hình thực tế của đơn

vị, địa phương.
Bám sát chủ đề, nội dung phát động thi đua của Hội đồng thi đua khen
thưởng Tòa án nhân dân. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua,
biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác để phong trào thi đua đảm bảo thiết
thực, chất lượng.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho
công chức, người lao động về công tác thi đua khen thưởng
Tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dần
của Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, đặc
biệt là các văn bản: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về
“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày
19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đây mạnh phòng, chống tiêu cực trong
công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; Chỉ thị số
03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về “Tiếp
tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa
án nhân dân”; ... gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công
tác. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, nhất là công chức làm công tác thi
đua, khen thưởng trong việc tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; tô chức thực
hiện công tác thi đua khen thườns, phát động các phong trào thi đua, nồ lực phấn
đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2021.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong Tòa án hai cấp
Thời gian hoàn thành: Quý 1 năm 2021
2. Hưởng ứng, xây dựng kế hơạch, tổ chức, phát động và triển khai thực hiện
các phong trào thi đua, đăng ký tham gia thi đua, xây dựng mô hình, gương điển
hình tiên tiến
2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua năm
2021 và 03 đợt ngắn hạn, thi đua chuyên đề gắn với đặc thù của đơn vị, địa
phương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc
trong năm 2021 như: kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2021) gắn với kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021); 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu
nước (05/6/1911 - 05/6/2021); kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động
(01/5/1886-01/5/2021); 76 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân; đặc biệt là
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các phong trào thi
đua ngắn hạn cụ thể:
- Đợt 1 (từ ngày 01/12/2020 - 31/3/2021): lập thành tích kỷ niệm 91 năm
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021) gắn với kỷ niệm 80
năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lầnh đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021);
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. •
- Đợt 2 (từ ngày 01/4/2021 - 30/6/2021): lập thành tích chào mừng 46 năm
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ngày giải phóng Miên Nam. thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), ky niệm
i 35 năm ngày Ọuốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021).
- Đợt 3 (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngàv 30/09/2021): lập thành tích kỷ niệm
76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc
khánh nước Cộng hoà xã hội chu nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 76 năm
ngày truyền thống Tòa án nhân dân (013/9/1945 Nội dung phát động thi đua phải bám sát, cụ thê hóa nhiệm vụ trọng tâm công
tác cua đơn vị năm 202.1; đáp ứng yêu câu nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhiệm vụ
chính trị cua Tòa án nhân dân; chú trọng mục tiêu đây nhanh tiến độ nâng cao chât
lượng giải quyêt, xét xư các loại án; nâng cao tinh thân trách nhiệm, năng lực, trình
độ. đạo đức, lôi sông, kỷ luật của đội ngũ công chức người lao động Tòa án nhân
dàn hai cãp. Tô chức đăng ký tham gia thi đua, các giải pháp, sáng kiên trong công
tác. xây dựng mô hình và gương điên hình tiên tiên đê bôi dường, tông kêt và nhản
ọng trong Tòa án nhân dân hai cấp tmh Đãk Lăk.
Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi đua khen thương Tòa án nhân dân tinh; các
dơn vị trong Tòa án hai câp
Thời gian hoàn thành: Quý 1 năm 2021
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2.2. Triên khai thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên tru ven V.
theo kê hoạch trong năm, theo phát động, ...
"■} j$:Jf
Đơn vị thực hiện: Hội đông thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tính;
đơn vị trong Tòa án hai cấp
Thòi gian hoàn thành: năm 2021
3.
Tích cực tham gia góp ý vào việc xây dựng, hoàn thiện thê chẻ, văn ban
'nướng dân công tác thi đua, khen thương
Các đơn vị trong Tòa án hai cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực
nghiên cửu, đóng góp V kiên vào việc xây dựng, hoàn thiện thê chê, vãn bản quy
phạm pháp luật, quy định, hướng dân công tác thi đua, khen thưởng.
Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trong Tòa án hai câp
Thời gian hoàn thành: theo yêu câu
4 Tiẻp tục nàng cao chât lượng công tác thi đua, khen thương. Gãn công tác
ni đua khen thương với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuvên môn của đơn
: ca nhàn. Các. đơn vị căn cứ vào kết qua công tác thực tê, việc hoàn thành các chi
ẽu công tác làm tiêu chí chu yêu đê đánh giá, bình xét thi đua; báo cáo kêt quả
-òng tác thi đua và đê nghị khen thương tập thê, cá nhân đạt thành tích xuât săc
trong phong trào thi đua. Khuyên khích phát huy sáng kiên trong tô chức phong trào
thi đua đê đưa còng tác thi đua, khen thướng ngàv càng đi vào nẻ nêp và mang lại
hiệu qưa thiẻt thực, góp phần thức đây hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ công tác
chuyên môn cua Tòa án hai câp trong năm 2021.
Đơn vị thực hiện: Hội đông thi đua khen thương Tòa án nhân dân tỉnh; các
iơn vị trong Tòa án hai câp
Thời gian hoàn thành: năm 2021

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đu,
yêu nước, về truyền thông Tòa án nhân dân băng nhiều hình thức phong phu Phai
huy vai trò nòng cốt của các tô chức đoàn thể trong tố chức thực hiện phong trào th
đua; đây mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê thao, hoạt động xã hội từ thiện,
...và các hoạt động phong trào khác do Trung ương, địa phương phát động, tạo kh:
thế thi đua sôi nôi, thiết thực nhăm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho côn;,
chức và người lao động. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức lan
công tác thi đua khen thưởng của Tòa án hai cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa
đáp ứng yêu câu nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mói.
Đơn vị thực hiện: Hội đồng thi đua khen thương Tòa án nhản dân tinh: cac
đơn vị trong Tòa án hai cấp
Thời gian hoàn thành: năm 2021
III. TỐ CHỨC THỤC HIỆN
1.
Thu trương các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tinh, Chánh án Tòa án nhan
dân cấp huyện căn cứ vào Kê hoạch này và tình hình thực tế tại đơn \ ị. chu đọ
xây dựng kê hoạch triên khai thực hiện công tác thi đua, khen thướng phù hợp Vị
nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 cua đon vị; phô biến, quán triệt Ke hoạch
và các văn bản có liên quan đên công tác thi đua, Wien thương đến công chức,
người lao động trong đon vị.
2. Hội đồng Thi đua - Khen thướng Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lẳk nghìCí
cứu tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tính trong công tác'tô chức ca
phong trào thi đua, triên khai, hướng dẫn thực hiện các hoạt động công tác thi
khen thương năm 2021; phôi họp với Văn phòng Tòa án nhân dân tinh đăng ĩ V
thời các nội dung về công tác thi đua, khen thương và tuyên truyên. nén r ,
nhừrtg tập thê, cá nhân điên hình tiên tiên trong Tòa án hai câp.
3. Chánh án Tòa án nhân dân câp huyện chịu trách nhiệm: rà soát đẻ đề nghị
lập hồ sơ đè nghị công nhận, vinh danh "Thâm phán gioi", "Thâm phán tiêu biêu"
"Thâm phán mẫu mực”; hồ sơ đê nghị tặng ky niệm chương "Vì sự nghiệp Tc:
án”; tham gia các hoạt động theo thâm quyền.
Nơi nhận:
- Vụ TĐKT-TANDTC;
- Ban TĐKT tinh Đắk Lắk:
- Cụm thi đua số 3
(TAND t. Quânẹ Nsãi, FAND t. TT-Huế);
- Lành đạo TAND tỉnh;
- Tòa, phòng thuộc TAND tinh;
- Đang ủy. đoàn thê thuộc TAND tinh;
- TAND cấp huyện;
- Lưu: VP. TT HĐTĐKT.
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