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Số:2^/TA-TĐKT
V/v bình xét thi đua đọt 2 năm 2021

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 6 năm 2021

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 122/TA-TĐKT ngày 01/04/2021 về phát động phòng 
trào thi đua đợt 2 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Đe có cơ sở tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng đợt 2 năm 2021 (từ 

ngày 01/4/2021 đến ngày 30/6/2021) lập thành tích chào mừng 46 năm ngày giải 
phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), kỷ niệm 135 năm 
ngày Quốc tế lao động, 131 năm ngày sinh Chú tịch Hồ Chí Minh, 67 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ và 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua 
ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Lãnh đạo 

các Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, 
thị xã Buôn Hồ và Tp. Buôn Ma Thuột thực hiện tổng kết và bình xét thi đua khen 
thưởng của đơn vị mình.

Đế có số liệu phục vụ công tác bình xét thi đua Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk yêu cầu Văn phòng cung cấp số liệu của Thư ký tham mưu, ngồi phiên tòa, 
Thâm phán chủ tọa, tham gia phiên tòa, án hủy, án sửa do lồi chú quan của Thẩm 
phán, án quá hạn, công khai bản án, quyết định, viết tin bài (từ ngày 01/4 đến ngày 
30/6/2021).

Báo cáo tổng kết, báo cáo thành tích và danh sách bình xét thi đua khen 
thưởng (cớ biểu mẫu kèm theo) các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh 

tra và Thi đua khen TAND tỉnh Đắk Lắk trước ngày 10/7/2021 (số 04 Lê Duẩn, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sau thời hạn trên, đơn vị nào không nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng về 
Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xem như không đề nghị khen thưởng, 
trường họp nào nộp thiếu hồ sơ hoặc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng sẽ 

không được xem xét, khen thưởng.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề còn vướng mắc cần trao đôi, đề nghị 
liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng ĐT: 
0262.3851.361; DĐ 0977.489.463 (gặp Đ/c Lê Thị Thế - làm công tác Thi đua, 
Khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk).

Nhận được công văn này yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm 
túc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; PTCCB, TT, TĐKT;

Nguyễn Duy Hữu
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