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QUYẾT ĐỊNH
r o

Ban hành Bảng châm diêm thi đua áp dụng trong Toà án nhân dân

Căn cứ Luật Tổ chức Toà án nhân dân ngày 24/11/2014;
Căn cứ Luật thi dua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đoi, bố sung một số điều 
của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/72017 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tối cao,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điếm thi đua áp dụng trong 
Tòa án nhân dân, bao gồm:

- Bảng chấm điếm thi đua áp dụng đôi với các đon vị trong bộ máy giúp việc của 
Toà án nhân dân tối cao và Học viện Toà án;

- Bảng chấm điếm thi đua áp dụng đôi với các Toà án nhân dân cấp cao và các Vụ 
Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

- Bảng chấm điếm thi đua áp dụng đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án 
nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
17/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 16/5/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc 
ban hành các Bảng điếm thi đua áp dụng trong Tòa án nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các 
đon vị Tòa án nhân dân tôi cao; Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định 
này./.|Ị.

QUYẾT ĐỊNH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c PCATANDTC (để chỉ đạo t/h));
- Các đ/c thành viên Hội đồng TĐKT TAND;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VP, Vụ TĐ-KT.



ÁP DỤNG ĐỐI V
(Ban hành ki

ẤM ĐIỂM THI ĐUA
ỘC TAND TÓI CAO VÀ HỌC VIỆN TÒA ÁN

số 22/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 30/7/2020 
Tòa án nhân dân tôi cao)

PHẢN I. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 
A. ĐIỂM CHUẨN

TT Nội dung chấm điểm thi đua Điểm
chuấn

Điểm
đạt

đưọc

I. Công tác thi đua, khen thưởng lOOđ

1

Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp 
trên về công tác thi đua, khen thưởng; xây dụng kế hoạch phát động thi 
đua trong năm (trong đó, cụ thế hoá được những nội dung phát động 
thi đua của Tòa án nhân dân tôi cao, phù hợp với thực tê của đơn vị; 
xác định rõ: chủ đề, khâu hiệu, chỉ tiêu thi đua...).

15đ

2 Tố chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, giao ước thi đua kịp 
thời, đúng với quy định. 5đ

3
Phát động, tố chức hiệu quả các phong trào thi đua theo đọt hoặc 
chuyên đề, có tác dụng thiêt thực trong việc hoàn thành các nhiệm 
vụ trọng tâm công tác trong năm.

15đ
Ịị
Ị

4 Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời theo đúng kế 
hoạch của Tòa án nhân dân tối cao. 5đ

I íli\\V

5
Thực hiện việc bình xét thành tích thi đua, khen thưởng và đề nghị 
khen thưởng chính xác, khách quan, đúng tỷ lệ, thời gian và thủ tục, 
hồ sơ bảo đảm theo quy định.

lOđ

6
Chấp hành tốt chế độ, thời hạn báo cáo; kế hoạch kiểm tra về công 
tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 10đ

7 Công tác xây dựng, nhân rộng điến hình tiên tiến:

-
Có kế hoạch bồi dưỡng, triển khai xây dựng và nhân rộng được tập 
thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao.

lOđ

-
Có kế hoạch và đã triển khai tổ chức được các cuộc hội thảo, giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình 
tiên tiến trong đơn vị, cơ quan, cụm thi đua...

lOđ
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8
Có kế hoạch và đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 
phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo, hướng dẫn của Toà án nhân 
dân tối cao.

lOđ

9
Tham gia và tổ chức thực hiện đầy đủ phong trào thi đua do các ban 
ngành trung ương, tố chức, đoàn thế... phát động. lOđ

II. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 600đ

1
Hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị theo 
chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác năm, bảo 
đảm có chất lượng, hiệu quả.

400đ

2.
Hoàn thành 100% các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối 
cao giao cho đơn vị trong năm công tác hoặc các nhiệm vụ khác phát sinh, 
có chất lượng, hiệu quả.

200đ

III Công tác khác 200đ

1 Tổ chức, cán bộ và xây dựng đơn vị:

-

Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, kiện toàn tổ chức, quy 
hoạch, bố nhiệm, điều động, luân chuyến, đào tạo, bồi dưỡng và đánh 
giá cán bộ, công chức, người lao động hàng năm theo thẩm quyền.

5đ

-

Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức, người lao động trong đơn vị. 5đ

-

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, kỷ luật lao động, văn 
hóa công sở, trang phục và các nội quy, quy chế khác của đơn vị. lOđ

-

Xây dựng tập thê nội bộ đoàn kêt; không có cá nhân vi phạm kỷ luật 
đảng, chính quyên. lOđ

2 Kiếm ira, giải quyêí đơn thư:

-

Có kế hoạch, thực hiện tự kiểm tra và chấp hành tốt kế hoạch kiếm 
tra của Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tôi cao. lOđ

-

Xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiêu nại, tô cáo theo “Luật khiêu 
nại, Luật tố cáo” đúng quy định. lOđ

3 Thực hiện các biện pháp cải cách hành chính - tư pháp:

-

Ban hành đầy đủ quy chế hoạt động thuộc các lĩnh vực công tác của 
đơn vị và đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc. lOđ

-

Có sáng kiến, giải pháp đổi mới về cải cách thủ tục hành chính - tư 
pháp, đã được áp dụng có hiệu quả.

lOđ

-

Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

lOđ

4 Quản lý tài chính và công sản:
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- Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, thanh quyết toán kinh 
phí, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản...

5đ

- Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, cơ sở 
vật chất trong đơn vị.

5đ

5 Công tác văn phòng, báo cáo, thống kê, tống họp:

-

Thực hiện tốt công tác văn phòng, hành chính, quản trị; tham mưu tổ 
chức tốt các hoạt động của lãnh đạo, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ 
xét xử, an toàn trong cơ quan, đơn vị.

lOđ

-

Thực hiện đúng quy định pháp luật đối với công tác văn thư, lưu trữ 
hồ sơ, bảo mật...

lOđ

- Thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo, thông 
kê định kỳ, đột xuất... lOđ

6
Tổ chức triển khai đóng góp ý kiến đúng thời hạn 100% các văn bản 
quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao khi có yêu cầu.

lOđ

7
Tổ chức đảng, đoàn thể ... trong đơn vị hoạt động đúng quy định của 
pháp luật, điều lệ; hàng năm được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tôt 
nhiệm vụ” trở lên.

lOđ

8 Hoạt động chính trị - xã hội:

-

Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tu 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị gắn với thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

lOđ

-

Tố chức được một trong các hoạt động phong trào tại cơ quan, đơn 
vị như: các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ; thi tìm hiếu lịch sử, 
truyền thống Tòa án nhân dân; hội thi văn nghệ, thế thao trong nội 
bộ hoặc đăng cai các phong trào, hội nghị do Tòa án nhân dân tôi 
cao, Cụm thi đua tô chức.

lOđ

Ã
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-

Tô chức hoặc tham gia đầy đủ các giải thể thao do Cụm thi đua, Tòa án 
nhân dân tối cao hoặc các ban ngành trung ương, đoàn thê.. .tô chức. lOđ

-

Tố chức hoặc tham gia đầy đủ các giải văn nghệ do Cụm thi dua, Tòa án 
nhân dân tối cao hoặc các ban ngành trung ương, đoàn thê... tô chức. lOđ

9 Hoạt động từ thiện:

-

Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, đóng góp quỹ tình nghĩa 
của Tòa án nhân dân, công doản, đoản thể... lOđ

-

Tham gia đầy đủ các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 
nguồn, hiến máu nhân đạo, cả nước chung sức xây dụng nông thôn 
mới...

lOđ
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B. ĐIẾM THƯỞNG

I Công tác thi đua, khen thưởng 15đ

1 Đơn vị có giải pháp đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đã 
áp dụng hiệu quả. +5đ

2 Đơn vị có công chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. +3đ

3
Đơn vị có từ 01 tấm gương (tập thể, cá nhân) điển hình tiên tiến được 
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc chương trình 
truyền hình về Toà án nhân dân....

+3đ

4
Đơn vị có từ 05 tin, bài trở lên đăng trên các phương tiện thông tin trong 
và ngoài Tòa án nhân dân tuyên truyền về phong trào thi đua, các mặt 
hoạt động hoặc những tấm gương người tốt, việc tốt của đơn vị.

+4đ

II Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 70đ

1

Được lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xác nhận: Hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị theo chức năng, nhiệm 
vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác năm, bảo đảm có chất lượng, 
hiệu quả.

+40đ

2

Được lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xác nhận: Hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giao 
cho đơn vị trong năm công tác hoặc các nhiệm vụ khác phát sinh, có chất 
ìuửỉig, iiicu qua.

+30đ

ỊTĨjL ììjL Công tác khác 15đ

1
Đơn vị có giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác được lãnh 
đạo cấp trên phụ trách trực tiếp công nhận. +5đ

2
Tổ chức đảng, đoàn thể... trong đơn vị hoạt động đúng quy định của 
pháp luật, điều lệ; hàng năm được đánh giá, xếp loại “hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ”.

+5đ

3
Có giải thưởng thế thao, văn nghệ tại các hội thi do Tòa án nhân dân 
tối cao hoặc Cụm thi đua tố chức. +5đ
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c. ĐIẺM TRỪ

I. Công tác thi đua, khen thưỏng

1 Triển khai không đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Toà án 
nhân dân về thi đua, khen thưởng.

-lOđ

2 Tự chấm điểm thi đua không khách quan, chính xác theo các tiêu chí 
củ Bảng chấm điểm thi đua.

-lOđ

II. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

1 Có nhiệm vụ theo kế hoạch năm bị lãnh đạo Tòa án nhân dân tôi cao 
đánh giá hoàn thành chất lượng không cao.

-40đ

2 Có nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giao trực tiếp 
cho đơn vị trong năm bị đánh giá hoàn thành chất lượng không cao.

-30đ

III. Công tác khác

1 Thực hiện không chính xác, đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo, 
thống kê định kỳ, đột xuất... -iOd

2 Đơn vị không xây dựng kế hoạch kiểm tra; không tiến hành tự ldêm ừa 
hoặc không triển khai thực hiện kế hoạch kiếm tra... -lOđ

3 Đơn vị kiếm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thấm quyền kiếm 
tra lại, phát hiện có sai phạm. -lOđ

4 Công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị vi phạm kỷ luật 
nhưng không được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định.

-lOđ

5
Có công chức vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử của Thấm phán, quy 
định về xử lý công chức giữ chức danh tư pháp, quy tắc ứng xử của 
công chức Tòa án nhân dân.

-lOđ

6 Có công chức bị xử lý hành chính hoặc bị đăng tải trên các phương 
tiện thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín Tòa án nhân dân.

-lOđ
J Ạ

— m è

D. ĐIỂM LĨỆT
Không xét tặng danh hiệu thi đua đối vói tập thế 
có vi phạm một trong các trường họp dưới đây

1 Không tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua; không có báo cáo thành tích thi đua hoặc 
báo cáo sai nhằm mục đích để nâng cao thành tích.

2
Nội bộ mất đoàn kết; có công chức, người lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc 
bị khởi tố về hình sự đang trong thời gian xem xét, chờ xử lý; đơn vị đế xảy ra tham 
nhũng.
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PHẦN II. HƯỚNG DẪN THựC HIỆN

1. Nguyên tắc chấm điểm

Việc chấm điểm phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá trung thực, đúng thực chất với kết 
quả hoàn thành chỉ tiêu thi đua của đơn vị trong năm công tác. Căn cứ mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ theo các tiêu chí đã đuợc quy định, cách tính điếm đuợc xác định nhu sau:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu về các mặt công tác đuợc quy định tại các mục: Công tác 
thi đua, khen thưởng; công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác khác (đạt tổng số điểm 
chuẩn quy định cho mỗi mục, tương ứng với nhiệm vụ đơn vị thực hiện được). Tống số 
điểm chuấn chung là 900đ. Những chỉ tiêu quy định trong Bảng điểm nhưng do đặc điểm 
tại đơn vị không phải thực hiện thì điếm chuấn được trừ đi số điếm tương ứng; đối với các 
đơn vị này khi bình xét thi đua thì tống điếm chuấn được tính trên các nhiệm vụ mà đơn vị 
phải thực hiện.

- Các chỉ tiêu hoàn thành theo tiêu chí đê ra tại từng tiêu mục thì chấm điểm bàng số 
điểm chuẩn; các chỉ tiêu không hoàn thành theo tiêu chí đề ra tại từng tiếu mục chấm 0 điểm.

- Các mặt công tác vượt chỉ tiêu theo quy định thì được tính cộng điếm (điếm thưởng); 
các mặt công tác vi phạm theo quy định thì bị trừ điếm (điếm trừ).

- Cách tính điểm thưởng, điểm trừ: Thực hiện được thêm nội dung nào thì được cộng 
điếm thưởng nội dung đó (tối đa iOOđ); vi phạm vào chỉ tiêu thi đua nào thì bị trừ điểm thi 
đua nội dung đó.

Tổng số điểm thi đua của đơn vị đạt được trong năm công tác bằng: Điểm chuẩn + 
Điếm thưởng - Điểm trừ.

2. Đánh giá kết quả thi đua
Đơn vị tự đánh giá kết quả thi đua theo từng quý, tống điếm thi đua cả năm được xác định 

theo kết quả thi đua của từng quý cộng lại. Trên cơ sở lcết quả tự chấm điểm của các đơn vị; 
căn cứ kết quả rà soát, thẩm định, lciếm tra của Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tối cao đế xác 
định chính xác, khách quan điểm thi đua. Khi bình xét thi đua, áp dụng nguyên tắc so sánh 
thành tích giữa các đơn vị để làm căn cứ bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

- Đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
thi đua đề ra, có tổng số điểm đạt trên mức điếm chuẩn: 900đ.

- Đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, có 
tổng số điểm đạt mức điểm chuẩn: 900đ.

- Đơn vị “Hoàn thành nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, có tống 
số điểm đạt mức điểm chuẩn: 900đ nhưng có 01 trong các tiêu chí quy định tại: Mục c. 
Điếm trừ trong Bảng chấm điếm.

- Đơn vị “Không hoàn thành nhiệm vụ” là các đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu thi 
đua đề ra, có tổng số điểm không đạt mức điểm chuấn: 900đ; hoặc: có 01 trong các tiêu chí 
quy định tại: Mục D. Điểm liệt trong Bảng chấm điểm.

Tổng số điểm chuẩn của từng đơn vị được tính trên tiêu chí nhiệm vụ phải thực hiện; do 
đó, khi bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cần tập trung so sánh thành tích vượt chỉ tiêu 
thi đua (điểm thưởng) và đánh giá toàn diện các mặt công tác khác đế khen thưởng.
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3. Áp dụng điểm để xét tặng các danh hiệu thi đua
Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua đối với các đơn vị và căn cứ vào tỷ lệ được khen 

thưởng để xét và đề nghị tặng danh hiệu thi đua theo nguyên tắc lấy từ điếm cao xuông 
thấp lựa chọn đưa vào diện bình xét danh hiệu thi đua, cụ thể như sau:

- Cờ thi đua Toà án nhân dân: Lựa chọn trong số các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ.

- Cờ thi đua của Chính phủ: Lựa chọn trong số các đơn vị tiêu biêu hoàn thành xuât săc 
nhiệm vụ dẫn đầu trong số đã được xét, đề nghị tặng Cờ thi đua Toà án nhân dân.

- Đối với các đơn vị thuộc trường họp điểm liệt theo quy định nêu ở phần trên vẫn 
châm điếm thi đua và xếp loại đơn vị trong năm nhưng không xét tặng các danh hiệu thi 
đua.

- Trường họp đặc biệt do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao quyết định.

4. Tổ chức thực hiện
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá kết quả chấm điểm thi đua của đơn vị 

thuộc thẩm quyền quản lý theo quý, năm.
- Cụm trưởng Cụm thi đua có trách nhiệm đánh giá kết quả thi đua các đơn vị thành 

viên thuộc Cụm thi đua; có quyền thẩm tra kết quả chấm điểm của các đơn vị thuộc Cụm 
thi đua đăng ký bình xét danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

- Bảng chấm điểm thi đua của các đơn vị đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua Tòa án 
nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ tại Cụm thi đua, phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn 
vị, gửi cho Cụm trưởng Cụm thi đua và Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 10 tháng 10 
hàng năm đê phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua./A
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ÁP DỤNG ĐÓI VÓI
(Ban hành kèi

lO v à  c á c  v ụ  g iá m  đ ố c  k iể m  t r a  TANDTC
thểọ/iQuyể;t đmh-sp 22/QĐ-TANDTC-TĐKTngày 30/7/2020 
/jcũa ẸTiặníỳ ẩỉt/ĩòa án nhãn dãn tối cao)

ẲM ĐIỂM THI ĐUA

ÍNL TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 
A. ĐIỂM CHUẨN

TT Nội dung chấm điểm thi đua Điểm
chuan

Điểm
đạt

được

I. Công tác thi đua, khen thưởng lOOđ

1

Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp 
trên về công tác thi đua, khen thưởng; xây dụng kế hoạch phát động thi 
đua trong năm (trong đó, cụ thê hoá được những nội dung phát động 
thi đua của Tòa án nhân dân toi cao, phủ hợp vói thực tê của don vị; 
xác định rỏ: chủ đề, khâu hiệu, chỉ tiêu thi đua...).

15d

2 Tố chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, giao ước thi đua kịp 
thòi, đúng với quy định. 5đ

3
Phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt hoặc 
chuyên đề, có tác dụng thiết thực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác trong năm.

15đ

4 Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời theo đúng kế 
hoạch của Tòa án nhân dân tối cao. 5đ

5
Thực hiện việc bình xét thành tích thi đua, khen thưởng và đề nghị 
khen thưởng chính xác, khách quan, đúng tỷ lệ, thời gian và thủ tục, 
hồ sơ bảo đảm theo đúng quy định.

lOđ

6 Chấp hành tốt chế độ, thòi hạn báo cáo, kế hoạch kiểm tra về công 
tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Tòa án nhân dân tối cao.

lOđ

7 Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến:

-

Có kế hoạch bồi dưỡng, triển khai xây dựng và nhân rộng được tập 
thể, cá nhân điến hình tiên tiến theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao.

lOđ

-

Có kế hoạch và đã triển khai tố chức được các cuộc hội thảo, giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điến hình 
tiên tiến trong đơn vị, cơ quan, cụm thi đua...

lOđ

2. § 
k V
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8
Có kế hoạch và đã triến khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 
phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân 
dân tối cao.

lOđ

9 Tham gia và tổ chức thực hiện đầy đủ phong trào thi đua do tổ chức 
đoàn thể, Tòa án nhân dân tối cao, Cụm thi đua phát động. lOđ

II. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 600đ

1 Chỉ tiêu chung:

-

Giải quyết đơn đề nghị giám đốc thâm, tái thâm theo thấm quyền đạt 
từ 60% trở lên. 140đ

-

Đảm bảo 100% các vụ, việc được giải qưyết trong thời hạn pháp luật 
quy định. 40đ

-

Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành 
trong thời hạn pháp luật quy định. 20đ

-

Đảm bảo 100% các công văn, đơn thư... được tiếp nhận và xử lý 
trong thời hạn pháp luật quy định. lOđ

-

Chấp hành nghiêm túc quy định kiếm tra công tác xét xử của Tòa án 
nhân dân theo thấm quyền. 20đ

-

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực chuyên 
môn nghiệp vụ theo thấm quyền hoặc các nhiệm vụ đột xuất được 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao.

20đ

2 Chỉ tiêu riêng:

a. Các Tỏa án nhân dân câp cao

- Giải quvết, xét xử phúc thấm các vụ án hình sự đạt từ 90% trở lên. 80đ

-

Giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia dinh, 
kinh doanh thương mại, lao động đạt từ 85% trở lên (tính tỷ lệ chung). 90đ

- Giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính đạt từ 65% trở lên. 70đ

-

Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 
án nhân dân đạt từ 99% trở lên. 20đ

-

Tỷ lệ bản án, quyêt định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không 
vượt quá 1,5% tổng số các loại án. 60đ

-
Thực hiện đúng quy định của Tòa án nhân dân tối cao về công khai 
bản án.

15đ

-

Thực hiện đúng quy định của Tòa án nhân dân tối cao về phiên tòa 
rút kinh nghiệm. 15đ

Chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hành chính và vụ, việc dân sự không tính số vụ, việc 
tạm đình chỉ, chuyển hồ sơ, nhập vụ án vào sô vụ, việc đã giải quyêt.
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b. Các Vụ Giám đổc kiểm tra Tòa án nhân dân toi cao

-

Tham mun, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn các vụ, việc có đơn kiên 
nghị, tố cáo vượt cấp, kéo dài, đông người... theo thấm quyên.

80đ

-

Thực hiện tốt việc phối họp với các đơn vị chức năng trong công tác 
xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhât pháp luật.

60đ

-

Thực hiện tốt việc phối họp với các đơn vị chức năng trong công tác 
tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triển án lệ.

60đ

-

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ giúp Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao 
tô chức các phiên họp của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tôi 
cao xét xử các vụ án thuộc thấm quyên được giao.

90đ

-

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác liên quan đến lĩnh vực chuyên môn 
nghiệp vụ theo kế hoạch công tác năm.

60đ

Chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ, việc theo thủ tục giám đốc thẩm, tải thấm không tính sổ 
vụ, việc mà Hội đồng Tham phán hoặc Tham phản Tòa án nhản dãn tôi cao chưa giải 
quyêt, xét xử dứt diêm vào so vụ, việc đã giải quyết..

III Công tác khác 200đ

1 Tô chức, cán bộ và xây dựng đơn vị:

-

Thực hiện đúng các quy định vê tuyên dụng, kiện toàn tô chức, quy 
hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán 
bộ, công chức, người lao động hàng năm theo thẩm quyền.

lOđ

-

Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đôi với cán bộ, công 
chức, người lao động trong đơn vị. lOđ

-

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức; kỷ luật lao động, văn 
hóa công sở, trang phục và các nội quy, quy chế khác của cơ quan, 
don vị.

lOđ

-

Xây dựng tập thế nội bộ đoàn kết; không có cá nhân vi phạm kỷ luật 
đảng, chính quyền.

lOđ

2 Tiếp công dân và giải quyết đơn khiêu nại, tô cáo:

-

Thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân (bố trí phòng tiếp dân, 
phân công cán bộ tiếp công dân, có số sách theo dõi...)

lOđ

-

Xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo “Luật tố 
tụng” đúng quy định.

ìod

-

Xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo “Luật khiếu 
nại, Luật tố cáo” đúng quy định.

10đ

3 Thực hiện các biện pháp cải cách hành chính - tư pháp:
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-

Ban hành đầy đủ quy chế hoạt động thuộc các lĩnh vực công tác của 
cơ quan, đơn vị và đã đuợc tố chức thực hiện nghiêm túc. lOđ

-

Có sáng kiến, giải pháp đổi mới về cải cách thủ tục hành chính - tư 
pháp và đã được áp dụng có hiệu quả. lOđ

-

Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

lOđ

4 Quản lý tài chính và công sản:

-

Thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, thanh quyết toán kinh 
phí, mua sắm trang thiết bị... 5đ

-

Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, cơ sở 
vật chất trong đơn vị. 5đ

5 Công tác văn phòng, báo cáo, thông kê, tông họp:

Thực hiện tốt công tác văn phòng, hành chính, quản trị; tham mưu tố 
chức tốt các hoạt động của lãnh đạo, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ 
xét xử, an toàn trong cơ quan, đơn vị.

5đ

- Thực hiện đúng quy định pháp luật đối với công tác văn thư, lưu trữ 
hồ sơ, bảo m ật... 5đ

- Thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo, thống 
kê định kỳ, đột xuất... lOđ

6

7

Tổ chức triển khai đóng góp ý kiến đúng thời hạn 100% các văn bản 
quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao khi có yêu cầu.

lOđ

Tổ chức đảng, đoàn thể... trong đơn vị hoạt dộng đúng quy định của 
pháp luật, điêu ỉệ; hàng năm được đánh giá, xêp loại “hoàn thành L ỏi 

nhiệm vụ” trở lên.
lOđ

8 Hoạt động chính trị - xã hội:

-

Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị gắn 
với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

lOđ

-

Tổ chức được một trong các hoạt động phong trào tại cơ quan, đơn 
vị như: các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ; thi tìm hiếu lịch sử, 
truyền thống Tòa án nhân dân; hội thi văn nghệ, thế thao trong nội 
bộ ... hoặc đăng cai các phong trào, hội nghị do Tòa án nhân dân tôi 
cao, Cụm thi đua tố chức.

lOđ

-

Tổ chức hoặc tham gia đầy đủ các giải thế thao do Cụm thi đua, Tòa án 
nhân dân tối cao hoặc các ban ngành trung ương, đoàn thế.. .tố chức. lOđ
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-
Tổ chức hoặc tham gia đầy đủ các giải văn nghệ do Cụm thi đua, Tòa 
án nhân dân tối cao hoặc các ban ngành trung ương, đoàn thể.. .tố chức.

lOđ

9 Hoạt động từ thiện:

-

Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện; đóng góp đầy đủ, đúng hạn 
quỹ tình nghĩa của Tòa án nhân dân. 5đ

-

Tham gia đầy đủ trong các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, uống nước 
nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo, cả nước chung sức xây dựng nông 
thôn m ới...

5đ

B. ĐIỂM THƯỞNG

I Công tác thi đua, khen thưởng 15đ

1 Đơn vị có giải pháp đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đã 
áp dụng hiệu quả. +3đ

2
Đơn vị có công chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quôc” hoặc 
có Thâm phán đạt một trong các danh hiệu “Thấm phán giỏi”, “Thâm 
phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”.

+3đ

3
Đơn vị có từ 01 tấm gương (tập thế, cá nhân) điến hình tiên tiên được 
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc chương trình 
truyền hình về Tòa án nhân dân...

+3đ

4
Đơn vị có tù' 05 tin, bài trở lên đăng trên các phương tiện thông tin 
trong và ngoài Tòa án nhân dân tuyên truyền về phong trào thi đua, các 
mặt hoạt động hoặc những tâm gương người tốt, việc tốt cua dơn vị.

+3đ

5

i r i ri i

Đơn vị có bản án, quyết định được lựa chọn làm án lệ +3đ

Cung tác chuyên môn, nghiệp vụ 70đ

1 Các Tòa án nhân dân cấp cao

- Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa thấp hơn năm trước liền kê. +5đ

-

Tỷ lệ giải quyết, xét xử bình quân của Thấm phán trong đơn vị cao 
hơn định mức quy định của Tòa án nhân dân tối cao.

+ 10d

-

100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khône bị 
hủy, sửa theo thủ tục giám đôc thâm.

+5đ

- Không có án bị hủy, sửa (do nguyên nhân chủ quan). +10đ

- Giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự đạt từ 95% trở lên. +5đ
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-

Giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 
kinh doanh thương mại, lao động đạt từ 90% trở lên (tính tỷ lệ chung). +5đ

- Giải quyết, xét xử phúc thấm các vụ án hành chính đạt từ 70% trở lên. +5đ

- Giải quyết đơn đô nghị giám đốc thấm, tái thẩm đạt từ 70% trở lên. +5đ

-

Hòa giải thành, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đạt tỷ lệ 
từ 70% trở lên. +5đ

- Đôi thoại thành công (vụ án hành chính) đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. +5đ

- Đơn vị giải quyết từ 100 vụ án hành chính trở lên. +5đ

-

Bình quân mỗi Thẩm phán trong đơn vị tổ chức được từ 02 phiên tòa 
rút kinh nghiệm trở lên theo quy định. +5đ

2 Các Vụ Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao

- Giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thấm đạt từ 70% trở lên. +5đ

-

Tỷ lệ giải quyết đơn đê nghị giám đôc thâm,tái thâm bình quân của 
Thẩm tra viên trong đơn vị cao hơn định mức quy định của Tòa án 
nhân dân tối cao

+ 1 Ođ

-

Có kiến nghị và được châp nhận xem xét lại bản án, qưyết định theo 
thủ tục giám đốc thấm, tái thấm (từ 02 vụ, việc trở lên). +5đ

-

Tham mưu, giải quyết vượt trước thời hạn các vụ, việc có đơn kiến 
nghị, tố cáo vượt cấp, kéo dài, đông người... theo thâm quyên. +10đ

- Tham mưu, đề xuất, phoi hợp với các đơn vị chức năng trong công 
tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật vượt 
chi tiêu theo vêu cầu đề ra của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

+ 10đ

-

Tham mưu, đề xuất, phối hợp với các đơn vị chức năng trong công 
tác tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triên án lệ vượt chỉ tiêu theo 
yêu cầu đề ra của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

+ 10đ

-

Tham mưu, đề xuất, phối họp với các đơn vị chức năng trong công 
tác xây dựng báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại Quốc 
hội và các ban, ngành trung ương.. .(từ 02 báo cáo trở lên).

+ 10đ

-

Được lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xác nhận: Hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu công tác chuyên môn của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thường 
xuyên theo kế hoạch công tác năm, bảo đảm có chất lượng, hiệu quả.

+5đ

-

Được lãnh đạo Tòa án nhân dân tôi cao xác nhận: Hoàn thảnh vượt 
mức chỉ tiêu nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao 
giao cho đơn vị trong năm công tác hoặc các nhiệm vụ khác phát 
sinh, có chất lượng, hiệu quả.

+5đ
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II Công tác khác 15đ

1 Đơn vị có giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác được lãnh 
đạo cấp trên phụ ừách trực tiếp công nhận.

+5đ

2
Tố chức đảng, đoàn thể... trong đơn vị hoạt động đúng quy định của 
pháp luật, điều lệ; hàng năm được đánh giá, xếp loại “hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ”.

+5đ

3 Có giải thưởng thể thao, văn nghệ tại các hội thi do Tòa án nhân dân 
tối cao hoặc Cụm thi đua tổ chức.

+5đ

c . ĐIỂM TRỪ

I. Công tác thi đua, khen thưởng

1 Triển khai không đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Toà án 
nhân dân vể thi đua, khen thưởng. -lOđ

2 Tự chấm điểm thi đua không khách quan, chính xác theo các tiêu chí 
trong Bảng chấm điếm thi đua. -lOđ

II. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

1 Các Tòa án nhân dân câp cao

-

Có các vụ án điểm thuộc Ban chỉ đạo hoặc dư luận xã hội quan tâm 
nhưng không đẩy nhanh tiến độ, đế xét xử kịp thời, đúng quy định. -lOđ

-

Có vụ, việc mà lý do tạm đình chỉ vụ án không còn nhưng đế quá hạn 
luật định không đưa vụ án ra xét xử theo quy định. -10đ

-

Cỏ bản án, quyết định xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc áp 
dụng hình phạt khác không phải hình phạt tù không đúng pháp luật; 
không tịch thu các khoan tiền va tai sản do bị cáo phạm tội mà có đê 
kịp thời thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

-lOđ

-

Có hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn châp hành án 
phạt tù, miễn hình phạt, giảm mức hình phạt.. .không đúng pháp luật.

-10đ

-

Có bản án, quyết định bị Tòa án nhân dân cấp trên huỷ án, do tuyên 
không rõ ràng dẫn đến không thi hành án được (tính vào thành tích thời 
diêm bị huỷ).

-lOđ

-

Không thực hiện đúng các quy định trong chuyên môn, văn hóa công 
sở...để xảy ra sai sót bị khiếu nại, tố cáo hoặc đăng tải trên các phương 
tiện thông tin đại chúng (ví dụ: trong khỉ đang xét xử Thấm phán, thư 
ký... sử dụng điện thoại, nghe, gọi hoặc các hành vỉ vỉ phạm khác).

-lOđ

? ' V
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- Có vụ, việc đế quá thời hạn theo quy định của pháp luật, do nguyên 
nhân chủ quan. -lOđ

- Chấp hành không đúng quy định tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm. -lOđ

- Chấp hành không đúng quy định công khai bản án. -lOđ

2 Các Vụ Giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao

-

Không tham mưu, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn các vụ, việc có 
đơn kiến nghị, tố cáo vượt cấp, kéo dài, đông người... theo thấm quyền. -lOđ

- Có đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thấm, tái thấm để quá thời hạn giải 
quyết theo quy định. -lOđ

-

Có nhiệm vụ bị lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đánh giá không hoàn 
thành hoặc chât lượng không cao. -10đ

-

Không đạt chi tiêu đề ra trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng trong 
công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. -lOđ

-

Không đạt chỉ tiêu đề ra trong việc phôi họp với các đơn vị chức năng trong 
công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triến án lệ. -lOđ

-
Không đạt chỉ tiêu đề ra trong việc tham mưu, đề xuất, phối hợp với 
các đơn vị chức năng xây dựng báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao tại Quốc hội và các ban, ngành Trung ương...

-lOđ

- Không hoàn thành hoặc chất lưọng không cao trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao đột xuất. -lOđ

III. Công tác khác

1
X

Thực hiện không chính xác, dầy đủ, đúng thời gian chế độ báo cáo, 
thông kê định kỳ, đột xuât... -lOđ

2
Đơn vị không xây dựng kế hoạch kiếm tra; không tiến hành tự kiếm tra 
hoặc không triển khai thực hiện kế hoạch kiếm tra... -lOđ

3
Đơn vị kiếm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thấm quyền kiểm tra 
lại, phát hiện có sai phạm. -lOđ

4
Công chức, người lao động trong đơn vị vi phạm kỷ luật nhưng không 
được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định. -lOđ

5
Có công chức vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, quy 
định về xử lý công chức giữ chức danh tư pháp, quy tắc úng xử của 
công chức Tòa án nhân dân.

-lOđ

6
Có công chức bị xử lý hành chính hoặc bị đăng tải trên phương tiện 
thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín Tòa án nhân dân. -lOđ
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D. ĐIEM LIẸT
Không xét tặng danh hiệu thi đua đối vói tập thể 
có vi phạm một trong các trường hợp dưói đây

1 Không tô chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua; không có báo cáo thành tích thi 
đua hoặc báo cáo sai nhằm mục đích đế nâng cao thành tích.

2 Trong xét xử có bản án, quyết định kết án oan người không phạm tội.

3 Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5% tổng 
số các loại án.

4 Có từ 3% vụ, việc trở lên đế quá thời hạn theo quy định của pháp luật, do nguyên 
nhân chủ quan mà chưa được giải quyết, xét xử.

5
Nội bộ mât đoàn kết; có công chức, người lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên 
hoặc bị khởi tố hình sự đang trong thời gian xem xét, chờ xử lý; đơn vị để xảy ra 
tham nhũng.

PHẦN II. HƯỚNG DẪN THỤ C HIỆN
_ r r *7

1. Nguyên tăc châm diêm

Việc chấm điếm phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá trung thực, đúng thực chất với 
kết quả hoàn thành chỉ tiêu thi đua của đơn vị trong năm công tác.Căn cứ mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, cách tính điểm được xác định như sau:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu về các mặt công tác được quy định tại các mục: Công tác 
thi đua, khen thưởng; công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác khác (đạt tổng số điểm 
chuân quy định cho mỗi mục, tương ứng với nhiệm vụ đơn vị thực hiện được).Tống số 
điểm chuẩn là: 900đ.

- Các chỉ tiêu hoàn thành theo tiêu chí đề ra tại từng tiểu mục thì chấm điểm bằng số 
điếm chuấn; các chỉ tiêu không hoàn thành theo tiêu chí đề ra tại từng tiểu mục chấm 0 điểm. I ^

- Các mặt công tác vượt chỉ tiêu theo quy định thì được tính cộng điểm (điểm thưởng);
các mặt công tác vi phạm theo quy định thì bị trừ điểm (điểm trừ). *

- Cách tính điếm thưởng, điếm trừ: Thực hiện được thêm nội dung nào thì được cộng 
điếm thưởng nội dung đó (tối đa lOOđ); vi phạm vào chỉ tiêu thi đua nào thì bị trừ điểm 
thi đua nội dung đó.

Tổng số điểm thi đua của đơn vị đạt được trong năm công tác bằng: Điểm chuẩn + 
Điếm thưởng - Điếm trừ.

r

2. Đánh giá kêt quả thi đua

Đơn vị tự đánh giá kết quả thi đua theo từng quý, tổng điểm thi đua cả năm được xác 
định theo kết quả thi đua của tùng quý cộng lại. Trên cơ sở kết quả tự chấm điếm của các 
đơn vị; căn cứ kết quả rà soát, thẩm định, kiểm tra của Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tối 
cao đế xác định chính xác, khách quan điểm thi đua. Khi bình xét thi đua, áp dụng nguyên
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tắc so sánh thành tích giữa các đơn vị để làm để làm căn cứ bình xét danh hiệu thi đua, 
hình thức khen thưởng.

- Đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
thi đua đề ra, có tống số điếm đạt trên mức điếm chuấn: 900đ.

- Đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, có 
tổng số điểm đạt mức điểm chuẩn: 900đ.

- Đơn vị “Hoàn thành nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, có 
tổng số điếm đạt mức điếm chuấn: 900đ trở lên nhưng có 01 trong các tiêu chí quy định 
tại: Mục c. Điểm trừ trong Bảng chấm điểm.

- Đơn vị “Không hoàn thành nhiệm vụ” là đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu thi 
đua đề ra, có tống số điếm không đạt mức điếm chuấn: 900đ; hoặc: có 01 trong các tiêu 
chí quy định tại: Mục D. Điếm liệt trong Bảng chấm điếm.

Tổng số điếm chuấn của mỗi đơn vị được tính trên tiêu chi nhiệm vụ phải thực hiện; 
do đó, khi bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cẩn tập trung so sánh thành tích vượt chỉ 
tiêu thi đua (điểm thưởng) và đánh giá toàn diện các mặt công tác khác đế khen thưởng.

3. Áp đụng điểm để xét tặng các danh hiệu thi đua

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua đối với các đơn vị và căn cứ vào tỷ lệ được 
khen thưởng để xét và đề nghị tặng danh hiệu thi đua theo nguyên tắc lấy từ điểm cao 
xuống thấp lựa chọn đưa vào diện bình xét danh hiệu thi đua, cụ thế như sau:

- Cờ thi đua Toà án nhân dân: Lựa chọn trong số các đơn vị hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ.

- Cờ thi đua của Chính phủ: Lựa chọn trong số các đơn vị tiêu biếu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ dẫn đầu trong số đã được xét, đề nghị tặng Cờ thi đua Toà án nhân dân.

- Đối với các đon vị thuộc trường họp điếm liệt theo quy định nêu ở phần trên vẫn chấm 
điểm thi. đua và xếp loại đơn vị trong năm nhưng không xét tặng các danh hiệu thi đua.

- Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân, Chánh án 
Toà án nhân dân tối cao quyết định.

4. Tổ chức thực hiệu
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá kêt quả châm điếm thi đua của đơn vị 

thuộc thẩm quyền quản lý theo quý, năm.
- Cụm trưởng Cụm thi đua có trách nhiệm đánh giá kết quả thi đua các đơn vị thành 

viên thuộc Cụm thi đua; có quyền thẩm tra kết quả chấm điểm của các đơn vị thuộc Cụm 
thi đua đăng ký bình xét danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

- Bảng chấm điểm thi đua của các đơn vị đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua Tòa án 
nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ tại Cụm thi đua, phải có xác nhận của Thủ trưởng 
đơn vị, gửi cho Cụm trưởng Cụm thi đua và Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 10 
tháng 10 hàng năm để phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm 
thi d u a ./ .^
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BẨN<5 OHẤM ĐIẺM THI ĐƯA 
ÁP DỤNG ĐỐI V Ớ Ệ ^  CẤP TỈNH VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁP HUYỆN

ịitheo Q uịềirậịh  số 22/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 30/7/2020 
; củaJCỉỊầnM án Tòa án nhân dân toi cao)

(Ban hành

PHẦN I. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 
A. ĐIỂM CHUẨN

TT Nội dung chấm điểm thi đua
Điểm
chuẩn

Điểm
đạt

được

I. Công tác thi đua, khen thưỏng lOOđ

1

Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp 
trên về công tác thi đua, khen thưởng; xây dụng kế hoạch phát động thi 
đua trong năm (trong đó, cụ thê hoả được những nội dung phát động 
thi đua của Tòa ản nhân dần tối cao, phù hợp với thực tê của đơn vị; 
xác định rõ: chủ đê, khâu hiệu,chỉ tiêu thỉ đua...).

15đ

/!<//

2 Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, giao ước thi đua kịp 
thời, đúng với quy định.

5đ

3
Phát động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua theo đợt hoặc 
chuyên đề, có tác dụng thiết thực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ 
trọng tâm công tác trong năm.

15đ

\

4 Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời theo đúng kế 
hoạch của Tòa án nhân dân tối cao. 5đ

5
Thực hiện việc bình xét thành tích thi đua, khen thưởng và đề nghị 
khen thưởng chính xác, khách quan, đúng tỷ lệ, thòi gian và thủ tục, 
hồ sơ bảo đảm theo quy dịnh.

lOđ

6
Chấp hành tốt chế độ, thời hạn báo cáo; kế hoạch kiểm tra về công 
tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Tòa án nhân dân tôi cao. 10đ

7 Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến:

-

Có kế hoạch bồi dưỡng, triển khai xây dựng và nhân rộng được tập 
thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao.

lOđ

-

Có kế hoạch và đã triển khai tổ chức được các cuộc hội thảo, giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình 
tiên tiến trong đơn vị, cơ quan, cụm thi đua...

lOđ

1



8
Có kế hoạch và đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về 
phong trào thi đua yêu nuớc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân 
dân tối cao.

lOđ

9 Tham gia và tố chức thực hiện đầy đủ phong trào thi đua do tổ chức, 
đoàn thế, địa phương... phát động. lOđ

IL Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 600đ

1 Số lượng:

-

Đảm bảo 100% các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật 
quy dị nil. 40đ

- Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đạt từ 90% trở lên. 90đ

-

Giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh 
thương mại, lao động đạt từ 85% trở lên (tính tỷ lệ chung) 140đ

- Giải quyết, xét xử các vụ án hành chính đạt từ 65% trở lên. 70đ

-

Xem xét, quyêt định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 
án nhân dân đạt từ 99% trở lên. 40đ

Chỉ tiêu giải quyết, xế/ xz> các vụ án hình sự, hành chính và vụ, việc dân sự không tính số vu, vỉêc 
tạm đình chỉ, chuyên hô sơ, nhập vụ án vào sô vụ, việc đã giải quyêt.

2 Chất lượng:

-

Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không 
vượt quá 1,5% tống số các loại án. 70đ

- 100% hô sơ hình sự trả đê điêu tra bồ sung đúng quy định phap luật. 1 öd

-

Số lượng vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, 
lao động được hòa giải thành so với số lượng vụ án dân sự, hôn nhân 
và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động mà Tòa án nhân dân cấp 
sơ thẩm đã giải quyết trong một năm đạt tỷ lệ từ 60% trở lên.

40đ

- Đối thoại thành công (vụ án hành chính) đạt tỷ lệ từ 20% trở lên. 30đ

- Giải quyết 100% đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đúng quy định 
pháp luật. lOđ

3 Phối hợp thi hành án và các nội dung khác liên quan:

-

Ban hành Quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% 
số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. lOđ

2



-

100% hồ sơ xét hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; miễn (hình 
phạt, chấp hành hình phạt); giảm (mức hình phạt, thời hạn chấp hành 
hình phạt); giảm hoặc miễn (thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo 
không giam giữ, chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại); 
xét hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện; rút ngắn thời gian thử 
thách của án treo bảo đảm đúng các quy định của pháp luật;

10đ

-

100% hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu 
nộp ngân sách nhà nước bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. lOđ

-

100% việc thu thập chứng cứ, tài liệu theo các yêu cầu ủy thác đúng 
thời hạn. lOđ

4 Kiểm tra nghiệp vụ: (TAND cấp huyện không chấm điểm mục này)

-

Kiểm tra công tác giải quyết, xét xử đối với 100% Tòa án nhân dân 
cấp huyện. lOđ

-

Kiếm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt chỉ tiêu từ 80% 
trở lên. lOđ

III Công tác khác 200đ

1 Tô chức, cán bộ và xây dựng đơn vị:

-

Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, kiện toàn tố chức, quy 
hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và đánh 
giá cán bộ, công chức, người lao động hàng năm theo thẩm quyền.

lOđ

-

Thực hiện đúng quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 
chức, người lao động trong đơn vị. 5đ

-

Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, kỷ luật lao động, vãn 
hóa công sở, trang phục và các nội quy, quy chế khác của đơn vị. 10đ

-

Xây dựng tập thể nội bộ đoàn kết; không có cá nhân vi phạm kỷ luật 
đảng, chính quyền.

lOđ

2 Hội thấm Tòa án nhân dân:

-

Có kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ xét xử 
đối với 100% Hội thẩm nhân dân. 5đ

-

Tố chức được từ 02 lớp tập huấn nghiệp vụ trở lên cho Hội thẩm Tòa 
án nhân dân trong năm (TAND cấp huyện không chấm điếm phân này)

5đ

3 Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

-

Thực hiện tốt việc tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định (có bố trí 
phòng tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân, có số theo dõi...) 5đ
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-

Xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo “Luật tố 
tụng” đúng quy định. 5đ

-

Xem xét, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo theo “Luật 
Khiếu nại, Luật tố cáo” đúng quy định. 5đ

4 Thực hiện các biện pháp cải cách hành chính - tư pháp:

-

Ban hành đầy đủ quy chế hoạt động thuộc các lĩnh vực công tác của 
đơn vị và tố chức thực hiện nghiêm túc. 5đ

-

Có sáng kiến, giải pháp đối mới về cải cách thủ tục hành chính - tư 
pháp và đã được áp dụng có hiệu quả. 5đ

- Ban hành các văn bản tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. 5đ

- Niêm yết công khai đầy đủ văn bản tố tụng theo quy định. 5đ

-
Thực hiện đúng quy định của Tòa án nhân dân tối cao về công khai 
bản án.

15đ

-

Thực hiện đúng quy định của Tòa án nhân dân tôi cao về phiên tòa 
rút kinh nghiệm.

15đ

-
Triển khai có hiệu quả úng dụng công nghệ thông tin trong công tác 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ

lOđ

5 Quản lý tài chính và công sản:

-

Thực hiện đúng quy định vê quản lý tài chính, thanh quyêt toán kinh 
phí, mua sắm trang thiêt bị... 5đ

- Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công, cơ sỏ' 
vật chất trong đơn vị. 5đ

- Thực hiện xối việc quản lý xây dựng cơ bản, thanh quyết toán kinh 
phí đúng quy định. 5đ

6 Công tác văn phòng, báo cáo, thống kê, tống hợp:

-

Thực hiện tốt công tác văn phòng, hành chính, quản trị; tham mưu tố 
chức tốt các hoạt động của lãnh đạo, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ 
xét xử, an toàn trong cơ quan, đon vị.

5đ

- Thực hiện đúng quy định pháp luật đối với công tác văn thư, lưu trữ 
hồ sơ, bảo m ật... 5đ

- Thực hiện (chính xác, đầy đủ, đúng thời gian) chế độ báo cáo, thống 
kê định kỳ, đột xuất...

5đ

7
Tổ chức triển khai đóng góp ý kiến đúng thời hạn 100% các văn bản 
quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án 
nhân dân tối cao khi có yêu cầu.

lOđ
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Tồ chức đảng, đoàn thể... trong đơn vị hoạt động đúng quy định của 
pháp luật, điều lệ; hàng năm được đánh giá, xếp loại “hoàn thành tôt 
nhiệm vụ” trở lên.

lOđ

9 Hoạt động chính trị - xã hội:

-

Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đơn vị gắn với thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

5đ

-

Tổ chức được một trong các hoạt động phong trào tại cơ quan, đơn 
vị như: các cuộc thi về chuyên môn nghiệp vụ; thi tìm hiếu lịch sử, 
truyền thống Tòa án nhân dân; hội thi văn nghệ, thế thao trong nội 
bộ... hoặc đăng cai các phong trào, hội nghị do Toà án nhân dân tối 
cao, Cụm thi đua tổ chức.

5đ

-
Tổ chức hoặc tham gia đầy đủ các giải thể thao do Toà án nhân dân câp 
tỉnh, Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tối cao hoặc địa phương tổ chức.

5đ

-

Tổ chức hoặc tham gia đầy đủ các giải văn nghệ do Toà án nhân dân cấp 
tỉnh, Cụm thi đua, Tòa án nhân dân tối cao hoặc địa phương tổ chức.

5đ

10 Hoạt động từ thiện:

-

Tham gia đầy đủ các hoạt động từ thiện, đóng góp quỹ tình nghĩa 
của Tòa án nhân dân và địa phương.

5đ

-

Tham gia đây đủ ừong các phong trào: đên ơn đáp nghĩa, uông nước nhớ 
nguồn, hiến máu nhân đạo, cả nước chung sức xây dụng nông thôn mới...

5đ

B. ĐIẺM THƯỞNG „JL

I Công tác thi đua, khen thưởng 15đ

1 Đơn vị có giải pháp đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đã 
áp dụng hiệu quả. +3đ

2
Đơn vị có công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” 
hoặc có Thẩm phán đạt một trong các danh hiệu “Thấm phán giỏi”, 
“Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”,

+3đ

3
Đơn vị có từ 01 tấm gương (tập thể, cá nhân) điển hình tiên tiến được 
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc chương trình 
truyền hình về Tòa án nhân dân...

+3đ

4
Đơn vị có tù’ 05 tin, bài trở lên đăng trên các phương tiện thông tin trong 
và ngoài Tòa án nhân dân tuyên truyền về phong trảo thi đua, các mặt 
hoạt động hoặc những tấm gương người tốt, việc tốt của đơn vị.

+3đ

5



5 Đơn vị có bản án được lựa chọn làm án lệ +3đ

II Công tác chuyên môn, nghiệp vu 70đ

1 Số lượng:

- Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa thấp hơn năm trước liền kề. +5đ

-

Tỷ lệ giải quyết, xét xử bình quân của Tham phán trong đơn vị cao hơn 
định mức quy định của Tòa án nhân dân tối cao (vùng núi, vùng sâu, vùng 
xa 60 vụ, vỉệc/năm; 05 thành phô trực thuộc trung ương, thành pho, thị xã 
thuộc tỉnh 84 vụ, vỉệc/nãm] các địa phương còn lại 72 vụ vỉệc/năm).

+5đ

-

100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị 
hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thấm. +5đ

2 Chất lượng:

- Không có án bị hủy, sửa (do nguyên nhân chủ quan). +5đ

- Giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đạt từ 95% trở lên. +5đ

-

Giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 
doanh thương mại, lao động đạt từ 90% trở lên (tính tỷ lệ chung) +5đ

- Giải quyết, xét xử các vụ án hành chính đạt từ 70% trở lên. +5đ

Ó Thực hiện các biện pháp cải cách hành chính - tư pháp:

-

Hòa giải thành, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đạt tỷ lệ từ 
70% trơ ỉén. +5đ

“ Đối thoại thành công (vu án hành chính) đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. +5đ

- Đơn vị giải quyết từ 100 vụ án hành chính trở lên. +5đ

-

Hòa giải, đối thoại thành tại trụ sở Tòa án nhân dân (được thực hiện 
trước khi thụ lý các loại đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Tòa án) đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.

+5đ

-

Bình quân mỗi Thẩm phán trong đơn vị tố chức được từ 02 phiên tòa rút 
lành nghiệm trở lên theo quy định. +5đ

4 Kiểm tra nghiệp vụ: (TAND cấp huyện không chấm điểm mục này)

-

Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt chỉ tiêu từ 95% 
trở lên.

+5đ

-

Có kiến nghị và được chấp nhận xem xét lại bản án, quyết định theo 
thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm (từ 02 vụ, việc trở lên). +5đ
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II Công tác khác 15đ

1 Tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình 
nghĩa... được từ 01 việc trở lên.

+5đ

2 Có các hoạt động đối ngoại phục vụ mục đích chính trị của Toà án 
nhân dân tối cao và của địa phương.

+5đ

3 Có giải thưởng thể thao, văn nghệ tại các hội thi do Tòa án nhân dân 
tối cao, Cụm thi đua tô chức.

+5đ

c. ĐIỂM TRỪ

I. Công tác thi đua, khen thưởng

1 Triến Ích ai không đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Toà án 
nhân dân về thi đua, khen thưởng. -lOđ

2 Tự chấm điểm thi đưa không khách quan, chính xác theo các tiêu chí 
củ Bảng chấm điểm thi đua. -lOđ

II. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

1 Có các vụ án thuộc cấp  ủy chỉ đạo hoặc dư luận xã hội quan tâm 
nhưng không đẩy nhanh tiến độ, để xét xử kịp thời, đúng quy định. -lOđ

2 Có vụ, việc mà lý do tạm đình chỉ vụ án không còn nhưng đế quá hạn 
luật định không đưa vụ án ra xét xử theo quy định.

-lOđ

3

Có bản án, quyết định xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc áp 
dụng hình phạt khác không phải hình phạt tù không đúng pháp luật; 
không tịch thu các khoản tiền và tài sản do bị cáo phạm tội mà có đế kịp 
thời thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

-lOđ

:

4

5

Có hô sơ hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chap hanh án 
phạt tù, miễn hình phạt, giảm mức hình phạt.. .không đúng pháp luật. -lOđ

Có bản án, quyết định bị Toà án nhân dân cấp trên huỷ án, do tuyên 
không rõ ràng dẫn đến không thi hành án được (tính vào thành tích 
thời đỉêm bị huỷ).

-lOđ

6

Không thực hiện đúng các quy định trong chuyên môn, văn hóa công 
sở.. .để xảy ra sai sót bị khiếu nại, tố cáo hoặc đăng tải trên các phương 
tiện thông tin đại chúng (vỉ dụ: trong khỉ đang xét xử Thâm phán, thư 
ký... sử dụng điện thoại, nghe, gọi hoặc các hành vỉ vi phạm khác).

-lOđ

7 Chấp hành không đúng thời hạn giải quyết bản án, quyết định dẫn 
đến việc khó thi hành án theo kiến nghị của cơ quan thi hành án

-lOđ

>

:ầ \
m
« //-
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8 Có vụ, việc đế quá thời hạn theo quy định của pháp luật, do nguyên 
nhân chủ quan. -10đ

9 Chấp hành không đúng quy định tố chức phiên toà rút kinh nghiệm. -lOđ

10 Chấp hành không đúng quy định công khai bản án. -lOđ

III. Công tác khác

1 Thực hiện không (chính xác, đầy đủ, đúng thời gian) chế độ báo cáo, 
thống kê định kỳ, đột xuất... -lOđ

2 Đơn vị không xây dựng kế hoạch kiếm tra; không tiến hành tự kiểm tra 
hoặc không trien khai thực hiện kế hoạch kiếm tra... -lOđ

3 Đơn vị kiểm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thấm quyền kiểm 
tra lại, phát hiện có sai phạm. -lOđ

4 Công chức, người lao động trong đơn vị vi phạm kỷ luật nhưng 
không được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định. -lOđ

5
Có công chức vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử của Thấm phán, 
quy định về xử lý công chức giữ chức danh tư pháp, quy tắc ứng xử 
của công chức Tòa án nhân dân.

-lOđ

6
Có công chức bị xử lý hành chính hoặc bị đăng tải trên các phương 
tiện thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín Toà án nhân dân. -lOđ

D. ĐIẾM LIỆT
KJiong xét tạng danh hiệu thi dua dối vói tập tne 
có vi phạm một trong các trường họp dưóĩ đây

1
Không tố chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua; không có báo cáo thành tích thi dua hoặc 
báo cáo sai nhằm mục đích đế nâng cao thành tích.

2 Trong xét xử có bản án, quyết định kết án oan người không phạm tội.

3 Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vượt quá 1,5% tổng số 
các loại án.

4
Có từ 3% vụ, việc trở lên để quá thời hạn theo quy định của pháp luật, do nguyên 
nhân chủ quan mà chưa được giải quyết, xét xử.

5
Nội bộ mất đoàn kết; có công chức, người lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc bị 
khởi tố về hình sự đang trong thời gian xem xét, chờ xử lý; đon vị đế xảy ra tham nhũng.
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PHẦN II. HƯỚNG DẪN THựC HIỆN

1. Nguyên tắc chấm điểm

Việc chấm điếm phải thực hiện nghiêm túc, đánh giá trung thực, đúng thực chất với kết 
quả hoàn thành chỉ tiêu thi đua của đơn vị trong năm công tác. Căn cứ mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ theo các tiêu chí đã được quy định, cách tính điểm được xác định như sau:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu về các mặt công tác được quy định tại các mục: Công tác 
thi đua, khen thưởng; công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác khác (đạt tổng số điểm 
chuân quy định cho mỗi mục, tương ứng với nhiệm vụ đơn vị thực hiện được). Tổng số 
điêm chuân chung như sau: Tòa án nhân dân cấp tỉnh điểm chuẩn là 900đ, Tòa án nhân dân 
câp huyện diêm chuân là 875đ (do không cỏ 20đ công tác kiếm tra nghiệp vụ và 5đ công 
tác tập huấn Hội thấm nhân dân). Những chỉ tiêu quy định trong Bảng điểm nhung do đặc 
diêm tại địa phương, đơn vị không phải thực hiện thì điểm chuẩn được trừ đi số điểm tương 
ứng. Đối với các đơn vị này khi bình xét thi đua thì tổng điểm chuẩn được tính trên các 
nhiệm vụ mà đơn vị phải thực hiện (Vỉ dụ: đơn vị không có án hành chính thì không châm 
diêm, các chỉ tiêu khác đêu hoàn thành thì điếm chuân được trừ đi 70 điếm).

- Các chỉ tiêu hoàn thành theo tiêu chí đề ra tại từng tiểu mục thì chấm điểm bằng số 
diêm chuân; các chỉ tiêu không hoàn thành theo tiêu chí đề ra tại từng tiểu mục chấm 0 điểm.

- Các mặt công tác vượt chỉ tiêu theo quy định thì được tính cộng điểm (điểm thưởng); 
các mặt công tác vi phạm theo quy định thì bị trừ điểm (điểm trừ).

- Cách tính điểm thưởng,điếm trừ: Thực hiện được thêm nội dung nào thì được cộng 
diêm thưởng nội dung đó (tôi đa lOOđ); vi phạm vào chỉ tiêu thi đua nào thì bị trừ điếm, thi 
đua nội dung đó.

Tống số điểm thi đua của đơn vị đạt được trong năm công tác bằng: Điểm chuẩn + 
Điêm thưởng - Điểm trừ.

2. Đánh giá kết quả thi đua
Đơn vị tự đánh giá kết quả thi đua theo tùng quý, tống điểm thi đua cả năm được xác địrứi\ 

theo kết quả thi đua của tùng quý cộng lại. Trên cơ sở kết quả tự chấm điểm của các đơn vị; 
căn cứ kết quả rà soát, thẩm định, kiểm tra của Toà án nhân dân cấp tỉnh, cụm thi đua, Tòa ấm 
nhân dân tôi cao dế xác định chính xác, khách quan điểm thi đua và làm căn cú bình xét dar/i 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Khi bình xét thi đua, áp dụng nguyên tắc so sánh thành 
tích giữa các Toà án cùng cấp (cấp tỉnh với cấp tỉnh; cấp huyện với cấp huyện).

- Đơn vị “IToàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành vưọt mức các chỉ tiêu 
thi đua đề ra, có tổng số điểm đạt trên mức điểm chuẩn: 900đ đối với Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh, 875đ đôi vói Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân cấp huyện không có án 
hành chính thì điểm chuẩn là 805đ).

- Đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, có tống 
sô điếm đạt mức điếm chuẩn: 900đ đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 875đ đối với Tòa án nhân 
dân câp huyện (Tòa án nhân dân cấp huyện không có án hành chính thi điểm chuẩn là 805đ).

- Đơn vị “Hoàn thành nhiệm vụ” là đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đề ra, có 
tổng số điểm đạt mức điểm chuẩn: 900đ trở lên đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 875đ trở
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lên đối với Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân cấp huyện không có án hành 
chính thì điểm chuẩn là 805đ) nhưng có 01 trong các tiêu chí quy định tại: Mục c. Điểm 
trừ trong Bảng chấm điếm.

- Đơn vị “Không hoàn thành nhiệm vụ” là đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu thi đua 
đề ra, có tống số điếm không đạt mức điếm chuấn: 900đ đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 
875đ đối với Tòa án nhân dân cấp huyện (Tòa án nhân dân cấp huyện không có án hành 
chính thì điểm chuẩn là 805đ); hoặc: có 01 trong các tiêu chí quy định tại: Mục D. Điểm 
liệt trong Bảng chấm điểm.

Tống số điếm chuẩn của mỗi đơn vị được tính trên tiêu chí nhiệm vụ phải thực hiện; do 
đó, khi bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cần tập trung so sánh thành tích vượt chỉ tiêu 
thi đua (điểm thưởng) và đánh giá toàn diện các mặt công tác khác đế khen thưởng.

3. Áp dụng điểm đễ xét tặng các danh hiệu thi đua
Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua đối với các đơn vị và căn cứ vào tỷ lệ được khen 

thưởng để xét và đề nghị tặng danh hiệu thi đua theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống 
thấp lựa chọn đưa vào diện bình xét danh hiệu thi đua, cụ thể như sau:

- Cờ thi đua Toà án nhân dân: Lựa chọn trong số các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Cờ thi đua của Chính phủ: Lựa chọn trong sô các đơn vị tiêu biếu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ dẫn đầu trong số đã được xét, đề nghị tặng Cờ thi đua Toà án nhân dân.
- Đối với các đơn vị thuộc trường họp điếm liệt theo quy định nêu ở phần trên vẫn 

chấm điểm thi đua và xếp loại đơn vị nhưng không xét tặng các danh hiệu thi đua.
- Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân, Chánh án 

Toà án nhân dân tối cao quyết định.

4. Tổ chức thực hiện
- Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh to chức tiến hành kiếm tra và chịu trách nhiệm 

đánh giá kết quả chấm điếm thi đua của các đơn vị thuộc thấm quyền quản lý theo quý.
- Cụm trưởng Cụm thi đua có trách nhiệm đánh giá kết quả thi đua các đơn vị thành 

viên thuộc Cụm thi đua; có quyền thâm tra kết quả chấm điếm của các đơn vị thuộc Cụm 
thi đua đăng ký bình xét danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

- Bảng chấm điểm thi đua của các Toà án nhân dân cấp huyện đã được xét, đề nghị tặng 
danh hiệu Cờ thi đua Tòa án nhân dân và thuộc danh sách bình xét Cờ thi đua của Chính 
phủ tại Cụm thi đua, phải có xác nhận của Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và gửi cho 
Toà án nhân dân tối cao, Cụm trưởng Cụm thi đua trước ngày 10 tháng 10 hàng năm để 
phục vụ Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua./.tfL
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