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V/v triển khai công tác thi đua năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẳkLắk, ngày 01 tháng 11 năm 2022

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.
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Hội đồng thi đua khen 

thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua năm 2023 trong 
hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

Để có cơ sở cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và bình xét thi 
đua - khen thưởng năm 2023; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng yêu cầu các Chánh tòa 
Tòa chuyên trách, Trưởng phòng các phòng chức năng thuộc TAND tỉnh và Chánh án 
TAND cấp huyện thực hiện các công việc sau:

1. Tố chức triển khai công tác thi đua năm 2023 và phát động các phong trào thi 
đua tại đơn vị mình.

2. Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2023 đổi với tập thể và cá nhân thuộc 
quyền quản lý của đơn vị mình (mẫu đãng ký là file Excel được gửi vào email các đơn 
vị) đồng thời thực hiện việc nhập dữ liệu thi đua, khen thưởng vào phần mềm thi đua 
khen thưởng theo quy định. (Đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua 
cơ sở” phải có đăng ký đề tài giải pháp, sáng kiến).

Danh sách đăng ký thi đua năm 2023 của các đơn vị gửi về Thường trực Hội 
đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (thông qua Phòng Tổ chức 
cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng) chậm nhất vào ngày 10/12/2022 để tổng 
hợp, theo dõi.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Vụ TĐKT-TANDTC (đế báo cáo);
- Ban TĐK.T tỉnh Đắk Lắk (để báo cáo);
- Đảng uỷ TAND tỉnh;
- Các đ/c lãnh đạo TAND tỉnh

(đê phối hợp chi đạo thực hiện);
- Các đoàn thể thuộc TAND tình;
- Các thành viên HĐTĐKT TAND tỉnh;
- LưuTĐKT;VT.
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