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KẾ HOẠCH
- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng 
Ke hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 2019 chuyên đề về giải 
quyết, xét xử án hình sự. Cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày (ngày 04, 05/10/2019).

Đón tiếp đại biểu từ 13h30’ ngày 03/10/2019.

- Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Ban Mê (địa chỉ: số 09 Nguyễn Chí 
Thanh, Tp.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk).

2. Thành phần:

- Thành phần tham gia tập huấn: Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Thư ký, 
Thấm tra viên của Tòa án nhân dân hai cấp.

- Chánh án TAND cấp huyện căn cứ theo Kế hoạch này làm Giấy mời 
Hội thẩm nhân dân của đon vị mình tham gia Hội nghị.

- Văn phòng TAND cấp huyện lập danh sách Đoàn, số điện thoại của 
Trưởng đoàn gửi Văn phòng TAND tỉnh trước ngày 30/9/2019 để Ban tổ chức bố 
trí chỗ nghỉ.

- Giao phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng TAND 
tỉnh điểm danh vào các ngày diễn ra Hội nghị.

3. Trao đối những khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị:

Để thời gian và nội dung tập huấn đạt kết quả tốt, Chánh án TAND tỉnh 
yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh tòa Tòa Hình sự thuộc Tòa 
án nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt Kế hoạch này cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, 
Thư ký, Hội thẩm nhân dân thuộc đơn vị mình quản lý. Sau đó kiểm tra, tổng hợp 
các câu hỏi vưóng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết, xét 
xử các vụ án hình sự (chú ý chỉ nêu khái quát vấn đề còn gặp khó khăn vướng 
mắc trong việc- áp dụng pháp luật hình sự, không đưa ra các tình hình huống, vụ 
án cụ thể hoặc những câu hỏi đã được TAND tối cao giải đáp).



4. Chế độ Hội nghị:

- Đối với Hội thẩm nhân dân: được TAND tỉnh hỗ trợ tiền ăn theo quy 
định. Riêng Hội thẩm TAND các huyện và thị xã Buôn Hồ được TAND tỉnh hỗ 
trợ phương tiện đi lại (giao Chánh án TAND các huyện và thị xã Buôn Hồ thuê 
xe chở Hội thẩm theo giá vận tải hành khách thông thường, hợp đồng chuyển về 
TAND tỉnh ký kết - chuyển trực tiếp chồ đồng chí Ke toán trưởng ngay khi Đoàn 
tập trung để tập huấn).

- Đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký: TAND tỉnh hỗ trợ tiền ăn 
theo quy định, các chế độ khác do đơn vị cử đi thanh toán.

- Thắc mắc liên qụan đến chế độ Hội nghị: các đơn vị liên hệ với đồng 
chí Trần Thị Tuyết Thanh, Ke toán trưởng TAND tỉnh, số điện thoại: 
0946.155.552 để được hướng dẫn chi tiết.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đợt 2 năm 
2019 của TAND tỉnh Đắk Lắk. Kế hoạch này thay cho Giấy mời.

Noi nhận: CHÁNH ÁN
- Các đ/c Phó Chánh án;
- Chánh tòa, Trưởng phòng;
- Chánh án TAND cấp huyện;
- Hội thẩm TAND tỉnh;
- Đ/c Kế toán trưởng;
- Lưu VP^d/

Nguyễn Duy Hữu


