TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

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

Số: 337/CV-TA

Hưng Yên, ngày 20 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn bổ sung
bình xét thi đua năm 2021

Kính gửi:
- Chánh án TAND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo các đơn vị Toà, Phòng thuộc TAND tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021
trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-TANDTCTĐKT ngày 14/9/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân
dân tỉnh Hưng Yên bổ sung hướng dẫn công tác tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng năm 2021:
Về công tác đánh giá, phân loại công chức, người lao động và công tác
tổng kết thi đua, khen thưởng vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số
320/CV-TA ngày 31/8/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về hướng
dẫn đánh giá công chức và bình xét thi đua năm 2021. Ngoài ra cần lưu ý
thêm một số vấn đề như sau:
1. Việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm
2021 phải thực hiện đúng theo Mẫu báo cáo được gửi kèm công văn này.
2. Đối với các đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải tạm dừng việc
xét xử, giải quyết các vụ án do dịch Covid-19 (đơn vị nằm trong khu vực bị
phong tỏa, giãn cách xã hội hoặc có người tham gia tố tụng thuộc khu vực bị
phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài) thì thống kê riêng số vụ việc tạm dừng
trong thời gian phong tỏa, giãn cách (đã thụ lý nhưng chưa giải quyết) để Hội
đồng Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh tổng hợp báo cáo
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh quyết định. Đề nghị các đơn vị thực hiện theo
mẫu gửi kèm (02 mẫu).
3. Về tổng hợp số liệu để tính kết quả công tác và bình xét thi đua: Yêu
cầu các đơn vị khi tổng hợp số liệu của tập thể hay các cá nhân trong đơn vị
phải đảm bảo chính xác, trùng khớp với số liệu đã nhập trên phần mềm thống
kê chung trong hệ thống Tòa án nhân dân. Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên căn cứ số liệu trên phần mềm thống
kê để làm cơ sở xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
4. Đối với việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm: Hội đồng thi
đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ xét, công nhận việc hoàn thành chỉ
tiêu tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm khi đã được nhập đầy đủ trên phần
mềm thống kê chung của hệ thống Tòa án nhân dân, không căn cứ vào việc
các đơn vị gửi biên bản rút kinh nghiệm (nếu trên hệ thống đơn vị không thể

hiện đầy đủ số phiên tòa rút kinh nghiệm theo quy định thì coi như đơn vị tổ
chức không đầy đủ phiên tòa rút kinh nghiệm).
5. Đối với số liệu công bố bản án: Yêu cầu các tập thể, cá nhân là Thẩm
phán phải báo cáo rõ số lượng bản án, quyết định đã công bố trên Cổng thông
tin điện tử trên tổng số vụ, việc đã giải quyết và giải trình rõ lý do số vụ, việc
còn lại chưa công bố.
6. Đối với khen thưởng của Hội thẩm nhân dân: Đề nghị làm báo cáo
thành tích đúng theo mẫu Báo cáo thành tích gửi kèm Thông tư số
01/2018/TT-TANDTC trong đó nêu cụ thể số vụ án tham gia xét xử trong
năm 2021 (Đối với Hội thẩm nhân dân đang công tác trong cơ quan, đơn vị
khác trong báo cáo thành tích phải có xác nhận của cơ quan quản lý Hội thẩm
nhân dân đó).
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn bổ sung công tác tổng kết, bình
xét thi đua khen thưởng năm 2021, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
(Gửi kèm công văn là Kế hoạch tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng
năm 2021 trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐTANDTC-TĐKT ngày 14/9/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).
Nơi nhận:
- Lãnh đạo TAND tỉnh (để báo cáo);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Trang TTĐT TAND tỉnh (để đăng tin);
- Lưu.

TL. CHÁNH ÁN
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