
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 704/TA-TĐKT 
V/v Phát động thi đua đợt 1 năm 2021

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 Kế hoạch số 701/KH-TAND ngày 25/11/2020 của Hội đồng Thi 
đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 
phát động phong trào thi đua ngắn hạn đợt 1 năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến 
ngày 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 
íAp lành đạo cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021); chào mừng Đại hội đại biểu 
■ an quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU:
1. Mục đích: Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại 

phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu công tác; đẩy mạnh phong trào 
đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân hai 
2Óp phần phát triền kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng địa phương.

2. Yêu cầu: Phát động thi đua sôi nổi, sâu rộng đến 100% công chức, người 
lao động; đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, không phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:
Các đơn vị cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án nhân 

dân, của địa phương để triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến 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 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cải 
cua cai cách tư pháp; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội 
đông Thâm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên 
Công thông tin điện tử của Tòa án và Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 
19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Quy định xử lý trách 
nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân và các văn bản về công 
tác thi đua, khen thưởng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan 
trọng và ý nghĩa của công tác thi đua, tuyên truyền sâu rộng các văn bản hiện hành 
về công tác thi đua, gương điển hình tiên tiến, phải coi công tác thi đua, khen 
thưởng là động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và là biện 
pháp quan trọng đê xây dựng con người mới.
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3. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ 
việc; không đê xảy ra kêt án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm: tăns 
cường công tác hòa giải các vụ án dân sự, đối thoại trong các vụ án hành chính; hạn 
chế đến mức thấp nhất những sai sót do lỗi chủ quan của Tòa án; không để xảy ra 
tình trạng: án quá hạn luật định, tạm đình chỉ không có căn cứ, tạm đình chi kéo 
dài, trả hô sơ hình sự để điều tra bổ sung đúng quy định của pháp luật; phối hợp 
làm tôt công tác hướng dân trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ 
giúp,... Các chỉ tiêu công tác cụ thể như sau:

- Đối với công tác giải quyết, xét xử các Phấn đấu giải quyết, xét xu
án hình sự đạt tỷ lệ 90% trở lên; vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh 
thương mại, lao động đạt tỷ lệ từ 85% trở lên; Án hành chính đạt tỷ lệ từ 65% tro 
lên (không tính án tạm đình chỉ vào kết quả giải quyết, xét xử các loại án). Hạn chế 
đến mức thấp nhất án bị sửa, bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán (tỷ lệ án bị huv 
+ bị sửa không vượt quá 1,5% số vụ việc đã giải quyết).

Các chỉ tiêu được tính trên tổng so vụ được lý
đến hết ngày 31/3/2021.

- Đổi với các công tác khác:

+ Ra quyết định thi hành án đối với 100% các bản án đã có hiệu lực pháp 
luật và đủ điêu kiện thi hành. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phải được thực 
hiện theo đúng quy định. Phối họp với Viện kiểm sát, cơ quan Công an và chính 
quyền địa phương kiêm tra công tác giám sát bị án đang chấp hành hình phạt tu 
nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ theo đúng quy định cua pháp 
luật. Tăng cường công tác kiểm tra việc xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện.

+ Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, điều động, luân chuyên, đề bạt. 
bổ nhiệm theo quy hoạch, gắn công tác tổ chức với kết quả thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của từng cá nhân.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị hoạt động của cơ quan, đơn vị; chế độ báo cáo, thống kê; việc viết tin bài cho 
Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

+ Chú trọng đến công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư 
khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài. \ ượt 
cấp.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, to chức đảng, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chu. k\ 
cương, trách nhiệm, sáng tạo.

III. TỎ CHỨC THựC HIỆN:

1. Chánh án TAND cấp huyện, Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc 
TAND tỉnh có trách nhiệm triển khai phát động đợt thi đua này tới toàn thê cán bộ 
công chức, người lao động trong đơn vị để phấn đấu thực hiện. Tập trung vào việc
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III. TỎ CHỨC THựC HIỆN:

1. Chánh án TAND cấp huyện, Lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ thuộc 
TAND tỉnh có trách nhiệm triển khai phát động đợt thi đua này tới toàn thể cán bộ 
công chức, người lao động trong đơn vị để phấn đấu thực hiện. Tập trung vào việc 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác và các chỉ tiêu thi đua.

2. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổ chức tổng kết, lựa chọn những 
tập thể, cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, nổi bật, tiêu biểu để lập hồ sơ đề nghị 
biêu dương, khen thưởng. Đối với cá nhân, tỷ lệ đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân 
tinh tặng giấy khen không vượt quá 30% tổng công chức, người lao động của đơn vị. 
Những đơn vị có từ 03 biên chế trở xuống được đề nghị tặng giấy khen cho 01 cá 
nhân. Các đơn vị có số lượng cán bộ, công chức khi nhân tỷ lệ 30% không tròn số, 
nếu vượt từ 0,5 đến 0,99 được đề nghị làm tròn thành 01 chỉ tiêu.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng phải được thực hiện theo đúng quy trình, biểu 
mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của 
TANDTC và gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk chậm nhất vào ngày 06/4/2021. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không nộp hầ. 
sơ đề nghị khen thưởng thì coi như không đề nghị khen thưởng, trường hợp nào nộtk 
thiêu hô sơ hoặc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng sẽ không được xem xét.

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề ngh ị/
khen thưởng; >

2. Biên bản họp bình xét thi đua;

3. Báo cáo sơ kết đợt thi đua ngắn ngày;

4. Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu tại 
Thông tư số Ol/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của TANDTC; báo cáo phải neu 
rõ chât lượng công tác bao gồm sổ lượng án thụ lý, giải quyết, án bị hủy, sửa).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về 
Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua 
khen thưởng) để được hướng dẫn kịp thời.

Hô sơ đê nghị khen thưởng của đơn vị gôm:

Nơi nhận:
- Như trên:
- Vụ TĐKT-TANDTC (đè bảo cảo):
- Ban TĐKT tỉnh Đắk Lắk (đẻ báo cáo);
- Đang uy TAND tỉnh;
-Các đ'c lãnh đạo TAND tinh

(dê phổi hợp du đao thực hiện):
-Các đoàn thế thuộc TAND tỉnh;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND tỉnh;
- LưuTĐKT: VT.

Nguyễn Duy Hữu


