
' TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DẤN TỈNH ĐẮK LẲK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 446/QĐ-TA-TĐKT ĐẳkLắk, ngày 07 thảng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

về việc công nhận các đề tài sáng kiến, giải pháp công tác năm 2022

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẲK LẮK

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng.
Căn cứ Nghị định số 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy 

định chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua - khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân 

dân tối cao hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân.
Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá sáng kiến, khoa học Toà án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk tại tờ trình số 445/TTr-TDKT ngày 07/10/2022,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận 36 đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác cho 36 cá nhân 
thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk (có danh sách kèm theò).

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng đánh 
giá sáng kiến, khoa học; Chánh Tòa các Tòa chuyên trách, Trưởng phòng chức năng 
thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh Đăk Lăk và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này.

Nơi nhận
-Vụ TDKT-TANDTC;
- Như Điều 1;
- Lưu TĐKT, VT

Nguyễn Duy Hữu



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ TÊN ĐỀ TÀI

1 Nguyễn Duy Hữu Chánh án, TAND tỉnh Đắk Lắk Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, hạn chế án bị hủy, 
sửa

2 Trịnh Văn Toàn Phó Chánh án, TAND tỉnh Đắk Lắk Giải pháp nâng caáo năng lực lãnh đạo quản lý tại Tòa án nhân dân tỉnh

3 Nguyễn Văn Chung Phó Chánh án, TAND tỉnh Đắk Lắk Nâng cao chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm các vụ án dân sự

4 Nguyễn Thị Nhung Trưởng phòng TCCB, TT&TĐKT, TAND tỉnh Đắk 
Lắk Tăng cường công tác thi đua, khen thưởng tại TAND hai cấp tỉnh Đắk Lẳk

5 Lê Thị Thanh Huyền Phó Chánh Tòa Kinh tế, TAND tỉnh Đắk Lắk Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết các loại án.

6 Lê Khắc Anh Thư ký, TAND tỉnh Đắk Lắk Giải pháp nâng cao chất lượng cấp, tống đạt văn bản tố tụng hình sự, giảm 
trường hợp phải hoãn phiên tòa

7 Văn Công Dần Chánh Tòa Dân sự, TAND tỉnh Đắk Lắk Nâng cao tranh tụng trong tố tụng dân sự tại Tòa án

8 Nguyễn Huờn Chánh Tòa Hành chính, TAND tỉnh Đắk Lắk Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án Hành chính

9 Nguyễn Anh Thư Phó Chánh Văn phòng, TAND tỉnh Đắk Lắk Giải pháp nâng cáo sự phối hợp giữa Tòa án và đoàn Hội thẩm nhân dân

10 Hoàng Vấn Thư ký, TAND tỉnh Đắk Lắk Cải tiến ứng dụng Excel để hỗ trợ công tác nhập dữ liệu trong hệ thống 
giám sát hoạt động chuyên môn của Tòa án

11 Nguyễn Trung Khánh Thẩm tra viên, TAND tỉnh Đắk Lắk Giải pháp cải tiến trong lĩnh vực quản lý mạng và thiết bị

12 Nguyễn Duy Thuấn Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên, 
TAND tỉnh Đắk Lắk

Công nghệ thông tin trong thu thập, lưu giữ và giám định chứng cứ điện tủ 
trong tố tụng dân sự

13 Trưong Công Bình Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và THA, TAND 
tỉnh Đắk Lắk

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu của lãnh đạo Văn phòng 
TAND tỉnh Dak Lắk

14 Nguyễn Thị Hạnh Vân Phó Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và THA, 
TAND tỉnh Đắk Lắk

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét giảm án theo quy 
định mới

15 Võ Thanh Hà Chánh Văn phòng, TAND tỉnh Đắk Lăk
Giải pháp nâng cao tỷ lệ hào giải trong công tác giải quyết án dân sự, hôn 
nhân gia đinh, kinh doanh thưcmg mại, lao động của TAND huyện Krông 
Pắc



16 Nguyễn Sỹ Thành Chánh án, TAND huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk Giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/2022/CT-CA của 
Chánh án TAND tối cao tại TAND huyện Buôn Đôn vượt chỉ tiêu đề ra

17 Võ Thị Phượng Văn thư, TAND huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại TAND huyện Buôn Đôn

18 Nguyễn Văn Anh Chánh án, TAND thị xã Buôn Hồ, Đắk Lấk Một số giải pháp thực hiệu có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại TAND 
thị xã Buôn Hồ

19 Nguyễn Bá Nhất Phó Chánh án, TAND thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tư pháp tại TANĐ thị xã Buôn Hồ

20 Nguyễn Duy Dương Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột Một số giải pháp nâng cao kỹ năng quản lý TAND thành phố Buôn Ma 
Thuột thích ứng với tình hình mới

21 Trần Duy Đức Phó Chánh án TAND thành phố Buôn Ma Thuột Nâng cao chất lượng thụ lý đơn khởi kiện các vụ án dân sự tại TAND thành 
phố Buôn Ma Thuột

22 Lê Viết Kiên Phó chánh Tòa Hình sự, TAND thành phố Buôn 
Ma Thuột

Dây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triên và nâng cao 
chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án tại TAND thành phố Buôn Ma 
thuôt

23 Vũ Đức Mạnh Thẩm phán, TAND thành phố Buôn Ma Thuột Nâng cao tác phong, công tác ứng xử với công dân từ TAND thành phố 
Buôn Ma Thuột

24 Lê Thị Hoài Trang Thư ký, TAND thành phố Buôn Ma Thuột Nâng cao kỹ nâng xác minh, tống đạt các văn bản tố tụng cho đương sự 
trong các vụ án dân sự tại TAND thành phố Buôn Ma thuột

25 Nguyễn Thị Thanh Bình Thư ký, TAND thành phố Buôn Ma Thuật ứng dụng phần mềm để quản lý và theo dõi thời hạn tạm giam bị can, bị 
cáo trong vụ án Hình sự tại TAND thành phố Buôn Ma Thuột

26 Văn Thị Nguyễn Hiền Thư ký, TAND thành phố Buôn Ma Thuột ứng dụng phần mềm để quản lý và theo dõi thời hạn tạm giam bị can, bị 
cáo trong vụ án Hình sự tại TAND thành phố Buôn Ma Thuột

27 Phan Trọng Phụng Chánh án, TAND huyện Cư M'gar Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện dân chhur cơ sở tại TAND 
huyện Cư M'gar

28 Đỗ Xuân Cường Thẩm phán, TAND huyện Ea H'leo Kỹ năng hòa giải đối với vụ án dân sự

29 Hồ Thị Thu Ba Thẩm phán, TAND huyện Ea Kar
Áp dụng công nghệ thông tin theo dõi lệnh tạm giam bị can, bị cáo trong 
các vụ án hình sự và theo dõi công tác thi hành án hình sự tại TAND huyện 
Ea Kar



30 Đỗ Văn Thành Thẩm phán, TAND huyện Krông Ana Kỹ năng đối chất trong vụ án dân sự

31 Nguyễn Thị Tâm Thẩm phán, TAND huyện Krông Bông Nâng cao chất lượng hòa giải trong vụ án HNGĐ

32 Trươờng Xuân Hải Thẩm phán, TAND huyện Krông Năng Giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải trong giải quyết án dân sự

33 Nông Thị Thu Huyền Thư ký, TAND huyện Krông Năng Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thụ lý các loại vụ, việc 
tại TAND huyện Krông Năng

34 Phạm Thị Huyền Trang Thẩm phán, TAND huyện Krông Pắc Sáng kiến trong phương pháp nghiên cửu hồ sơ vụ án

35 Trần Thị Thúy Vịnh Thư ký, TAND huyện Krông Pắc Các biện pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác báo cáo, thống kê 
trong Văn phòng của TAND huyện Krông Pắc

36 Nguyễn Thị Mai Hương Thư ký, TAND huyệnLắk Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân và xử lý 
các loại đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo tại TAND huyện Lắk


