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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nưó’c và xây dựng điển hình tiên tiến 

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026 và trong năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-TANDTC-TĐKT ngày 25/03/2021 của Tòa án nhân 
dân tối cao về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nuớc và xây dựng điển hình tiên 
tiến của Tòa án nhân dân giai đoạn 2021-2026, nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh 
tông họp của hệ thống Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnli Đắk Lắk, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ 
trong phong trào thi đua yêu nước, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch 
tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến năm 2023, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công 

tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, thông qua 
đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động thuộc Tòa án nhân dân 
hai câp tỉnh Đăk Lăk vê vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước 
và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tạo 
động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân.

Xây dựng điên hình tiên tiến trong phong trào thi đua là rất cần thiết, có tác dụng. 
làm hạt nhân tích cực, làm nòng cốt cho phong trào thi đua nên yêu cầu cấp ủvy^^ỵịE^ 
đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai câp tỉnh Đăk Lăk lãnh đạo, chỉ đạo ya ậế 
tiêu chí cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thựKìT1*

I.NỘI  DUNG VÀ HỈNH THỨC TUYEN TRUYEN ’ 2 {§
1. Nội dung tuyên truyền
Tiêp tục tuyên truyên tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hô Chí Mini^qhu 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Tòa án nhân dân với chủ 

đề “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp 
dân, học dân” găn với việc “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh ” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

2. Hình thức tuyên truyền
Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các 

đơn vị, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk viết tin bài về những 
gương điên hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đơn vị cho Trang thông tin 
điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thông qua các đợt sơ kết, tổng kết thi đua yêu 
cầu các đơn vị giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, những giải pháp, kinh nghiệm 
hay trong công tác đê Hội đông Thi đua, Khen thưỏng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk 
lựa chọn đê biêu dương, đức rút kinh nghiệm thông qua các cuộc họp giao ban, họp 

í



trực tuyến của cơ quan. Đồng thời thông qua các hoạt động văn hóa, hội thao...tạo 
không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công 
tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lăk.

II. XÂY DỤNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
1. Tiêu chí chung
Đối tượng trong công tác xây dựng điên hình tiên tiến là các tổ chức đoàn thể, 

tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk có thành tích tiêu biểu 
xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác học tập, lao động.. .là những 
nhân tố nối trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua của đơn vị, gương mẫu chấp hành 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tố chức thực hiện 
tốt các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao về “Tăng cường công tác quản lý cán bộ 
và kỷ luật ngành”; “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án” cũng như 
các điều quy định về Đảng viên và cán bộ không được làm, triển khai thường xuyên và 
toàn diện và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với 
làm; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triến; tích cực 
tham gia xây dụng các quỹ, ủng hộ thôn buôn kết nghĩa, tham gia các hoạt động ủng 
hộ biển đảo quê hương, hướng về biên giới, các hoạt động văn nghệ, hội thao.

2. Tiêu chí cụ thể:
Đôi với tập thê: Là các tập thê hoàn thành xuât săc nhiệm vụ được giao theo quy 

định của hệ thống Tòa án nhân dân, có nhiều sáng kiến, giải pháp áp dụng có hiệu quả 
cao trong công tác; cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị chấp hành tốt 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Tòa án 
nhân dân, của đơn vị; nội bộ đoàn kết; tham gia tích cực các phong trào thi đua do Tòa 
án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và địa phương phát động; là tập thê 
gương mẫu đi đầu trong công tác chuyên môn, các hoạt động phong trào văn hóa, văn 
nghệ, hội thao, các hoạt động từ thiện, xã hội....

£>ổz’ với cá nhân: Là cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo quy 
định của hệ thống Tòa án nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, 
có nhiều sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm áp dụng có hiệu quả cao trong công tác; có 
đề tài khoa học để nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất trong công tác; gương mâu 
đi đầu trong mọi lĩnh vực, lập trường, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối 
sống trong sạch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có ý thức 
trách nhiệm cao với tập thể, đoàn kết nội bộ, được nhân dân tin tưởng, gương mâu 
trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với 
cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải là người luôn nêu cao trách nhiệm người 
đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả thiêt thực; găn tiêu 
chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí điển hình của tập the.

3. Quy trình thực hiện
Chánh Tòa, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk và 

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện căn cứ các tiêu chí về tập the và cá nhân, căn cứ 
vào tình hình thực tế của đơn vị mình để phát hiện và lựa chọn mô hình, điển hình tiên 
tiến của đơn vị.
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Lãnh đạo các đon vị triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, 
người lao động thuộc đơn vị mình đăng ký điển hình tiên tiến, đề tài, tổng hợp danh 
sách đăng ký điên hình tiên tiên đôi vói cá nhân và mô hình đôi với tập thê gửi về Hội 
đông Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk (thông qua phòng Tổ chức 
cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng) trước ngày 10/12/2022.

Lãnh đạo các đơn vị quan tâm kiếm tra, đôn đốc, nhắc nhở cá nhân đăng ký điển 
hình tiên tiến về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng đến việc hoàn 
thành công tác chuyên môn.

Sau ngày 30/09/2023, các đơn vị tiến hành tổ chức đánh giá tổng kết công tác 
Thi đua, khen thưởng năm 2023 và gửi danh sách đề nghị Hội đồng đáng giá sáng kiến, 
khoa học Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk công nhận sáng kiến kèm báo cáo sáng kiến 
của các cá nhân về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 
(thông qua Phòng Tố chức cán bộ, thanh tra và thi đua, khen thưỏng) để Hội đồng đánh 
giá sáng kiến, khoa học Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổng họp, giới thiệu tôn vinh, 
biểu dương, khen thưởng ở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và lựa chọn giới thiệu Tòa 
án nhân dân tối cao.

III. TÔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào Ke hoạch này để chủ động xây 

dựng kế hoạch và tố chức thực hiện..
2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và thực hiện Kế hoạch này đối với các đơn vị. 
Phối họp với Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh để đãng tải kịp thời các nội dung triển 
khai công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến trong hệ thống.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân 
dân cấp huyện có trách nhiệm:

Căn cứ kể hoạch này chủ động chỉ đạo xây dụng kế hoạch cụ thể phù họp với 
tình hình thực tê của đơn vị và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các 
văn bản có liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng.

Trên đây là Kê hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng 
điên hình tiên tiên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Hội đồng ThLdua 
- Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai, 
thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
Noi nhận
- Vụ TĐKTTANDTC;
- Ban thi đua khen thưởng tình Đắk Lắk (Sở Nội vụ);
- Lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Phòng, Tòa, cấp huyện;
- Các thành viên HĐTĐKT;
- Lưu TĐKT, VT.

CHÁNH ÁN

Nguyễn Duy Hữu
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