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PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021
Năm 2021, là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đất 

nước; toàn Đảng, toàn dân hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng. Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của cả nước thiết lập thành tích chào mừng 
Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn của dân 
tộc, các sự kiện quan trọng của đất nước, với mục tiêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ việc; góp phần thực hiện 
tôt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân, 
nhiệm vụ chính trị của địa phương; Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua năm 2021 tới công chức, người lao động 
trong Tòa án hai câp với chủ đê: “ Công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai 
câp đoàn kêt, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuât sắc nhiệm 
vụ công tác năm 2021, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 'l..ụ
“ ,  ̂ V  \

Thực hiện thăng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Tòa án nhân ■ 
dân hai cấp, đạt và vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao; '' 
góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Động viên, khuyến khích công chức, người 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 dương, 
khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 
phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong Tòa án 
nhân dân hai cấp và xã hội.

Ke thừa và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bám sát chủ đề xuyên suốt 
của Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, chủ đề hành động 
“Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, với phương châm “Gần dân, hiểu 
dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII 
của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Yêu cầu

Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, đoàn thể của đơn vị 
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen 
thưởng; phôi họp chặt chẽ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa 
các chỉ tiêu thi đua, nội dung các phong trào thi đua trong năm, gắn với hoạt động



thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; phù hợp với tình hình thực tê của đơn vị, 
địa phương.

Phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng, thực chất, thu hút 
đông đảo quần chúng tham gia; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành 
động trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ công chức, người lao động Tòa 
án hai cấp. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐƯA
Trên cơ sở chủ đề thi đua; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc 

điểm tình hình thực tế; các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu qua 
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”; các Nghị quyết, các văn kiện của Đảng và các văn bản quy 
phạm pháp luật về thi đua khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng đơn vị 
chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 vào phong 
trào thi đua của cơ quan, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua 
với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy 
mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ch í Minh” theo Chỉ thị 
số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai Ke hoạch sổ 
237/KH-TANDTC-TĐKT ngày 30/8/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện 
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân thi đua thực hiện 
văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -  2025.

2. Phong trào thi đua của Tòa án nhân dân hai cấp bám sát chủ đề xuyên suốt 
của phong trào thi đua trong hệ thống Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí 
công, vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với 
chương trình hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý” đê phong 
trào thi đua trở thành phong trào hành động sâu rộng trong hệ thống, thu hút công 
chức, người lao động Tòa án hai cấp tích cực tham gia. Tăng cường công tác phát 
hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là 
các nhân tố mới, mô hình mới để cô vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển 
lan tỏa, sâu rộng trong Tòa án hai cấp và từng đon vị cơ sở.

3. Chỉ tiêu thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công 
tác của đơn vị; gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu tại các Nghị quyết của 
Quốc hội về công tác tư pháp. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn 
làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng. Thường xuyên rà soát, kịp thời 
vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Đảm bảo khen 
thưởng kịp thời, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc; chú trọng 
khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, người lao động trực tiêp. Tăng cường thanh 
tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra 
giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đông thời xử lý nghiêm những 
tập thể, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật vê thi đua khen thưởng.
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5. Tiêp tục đây mạnh công tác thông tin, tuyên truyên vê phong trào thi đua yêu 
nước, vê truyên thông Tòa án nhân dân băng nhiều hình thức phong phú. Phát huy vai 
tro nòng côt cua các tô chức đoàn thê trong tô chức thực hiện phong trào thi đua; đây 
mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê thao, hoạt động xà hội từ thiện, ...và các 
hoạt động phong trào khác do Trung ương, địa phương phát động, tạo khí thê thi đua 
sỏi nôi, thiêt thực nhăm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công chức và người 
lao động.

11ĩ. TÒ c H ử c  THỤC HIỆN

1. Hội đông Thi đưa - Khen thương Tòa án nhân dân tinh Đăk Lăk chủ động 
tham mưu. giúp Ban cán sự đang, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành 
các văn bán triền khai, hướng dân thực hiện các phong trào thi đua trong Tòa án hai 
cáp phù hợp quv định của pháp luật, hướng dần của Tòa án nhân dân tôi cao; đôn 
đôc. hướng dần, kiêm tra, sơ kêt, tông kết, báo cáo thi đua khen thưởng năm 2021 cua 
các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp.

2. Thu trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ công tác và tình .hình 
thực tê cua đơn vị đê chu động đê ra mục tiêu, xây dựng kê hoạch găn với thự(v']&ên 
nhiệm vụ chuyên môn; tô chức quán triệt, triên khai thực hiện nghiêm túc dểcVvVi 
ban có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đến công chức, người lạ&qậẳg 
trong đơn vị; phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thường Tòa án nhân âỉìýĩmh 
Đăk Lăk tô chức, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thương năm 2021 theẠmam
Lị u vẻn.

3. Văn phòng Tòa án nhân dân tính kịp thời đăng tái các nội dung triển khai 
- ỏng tác thi đua, khen thưởng và tuyên truvền, nêu gương nhừng tập thê, cá nhân 
diên hình tiên tiên trong hệ thông.

Với tinh thân chủ động, tích cực, phát huy nhừng kết quả đà đạt được trong 
ám 2020. lành đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Thi đua - Khen thương 

I òa án nhân dân tinh Đãk Lăk yêu cầu công chức, người lao động thuộc TAND hai 
câp tinh Đăk Lăk đoàn kết, chung sức, đông lòng thực hiện thăng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2021.
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