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V/v dự hội nghị giao ban quý III/2017
Đẳk Lắk, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:

- Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 
TAND tỉnh;

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố 
Buôn Ma Thuột.

Để kiếm điểm, đánh giá các mặt công tác của Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2017 đồng thời 
triên khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2017. Tòa án nhân 
dân tỉnh Đắk Lắk tô chức Hội nghị giao ban trực tuyến Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk với các nội dung cụ thế như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Hội nghị khai mạc vào lúc 08h00’ ngày 03/10/2017.

+ Đối với Tòa án nhân dân tỉnh: Hội nghị được tổ chức tại Hội trường c, 
Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

+ Đối với Tòa án nhân dân cấp huyện: Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu 
trực tuyến của các đơn vị.

2. Thành phần tham gia hội nghị:
+ Tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk: Lãnh đạo Tòa án nhân dân 

tỉnh; Chánh tòa và Phó Chánh tòa chuyên trách; Trưởng phòng và Phó Trưởng 
phòng nghiệp vụ; Ke toán trưởng; Thẩm phán; Thẩm tra viên.

+ Tại điểm cầu Tòa án nhân dân cấp huyện: Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm 
phán và Thư ký.

3. Nội dung, chương trình:

Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh trình bày dự thảo Kết quả thực hiện nhiệm 
vụ công tác quý III và triên khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2017.

Các đơn vị trình bày ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn 
vị mình (thứ tự trình bày kèm theo công vãn này).

Lãnh đạo các Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án nhân dân 
tỉnh chủ động theo dõi nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến 
nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện để tham mưu hoặc trả lời trực tiếp tại hội nghị 
khi có yêu cầu của chủ trì hội nghị.



Lãnh đạo TAND tỉnh tập hợp các ý kiến hướng dẫn, trả lời và kết luận tại 
hội nghị giao ban.

4. Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị trực tuyến giao ban Quý III - Năm 2017, 
Chánh án Tòa án nhân .dân tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk, 
Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma 
Thuột thực hiện một số công việc như sau:

+ 14h30’ ngày 02/10/2017 chỉ đạo cán bộ được phân công quản lý, vận 
hành hệ thống truyền hình hội nghị khởi động thiết bị và phối hợp với cán bộ kỹ 
thuật của TAND tỉnh Đắk Lắk để kết nối, chạy thử hệ thống phục vụ Hội nghị an 
toàn, hiệu quả tại đơn vị mình.

+ 07h00’ ngày 03/10/2017, chỉ đạo cán bộ khởi động thiết bị, kết nối hệ 
thống để Hội nghị được bắt đầu.

+ Triệu tập hội nghị đúng thành phần, địa điểm; yêu cầu chấp hành nghiêm 
túc về thời gian tham gia hội nghị, mặc trang phục ngành theo quy định.

+ Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương tập hợp các ý kiến phát biểu tại Hội 
nghị (Toi đa 07 phút) tập trung các nội dung sau: kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
những công việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn vướng mắc trong 
khi thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; những đề xuất và kiến nghị.

+ Văn phòng, phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự thuộc 
TAND tỉnh, TAND cấp huyện phải hoàn thành xong việc nhập số liệu trên phần 
mềm thống kê các loại án trong ngày 01/10/2017 (Chủ nhật).

+ Văn phòng TAND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và gửi tài liệu cho các đon 
vị qua hộp thư điện tử, các đon vị cần chủ động truy cập đế download tài liệu và in 
ấn, phát hành cho các thành viên tham dự Hội nehị của đơn vị mình. Neu có khó 
khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk, ĐT: 
0262.3852316 để kịp thời hướng dẫn trao đổi.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triên khai thực hiện.

Nơi n
-  Như trên;

KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN

Đỗ Anh Phưong



THỨ T ự  TRÌNH BÀY Ý KIẾN VÈ KÉT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  
CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TAND CAP HUYỆN

STT ĐƠN VỊ
1 TAND thành phố Buôn Ma Thuột
2 TAND huyện E a H ’leo
3 TAND huyện Cư M ’gar
4 TAND huyện Krông Pắk
5 TAND huyện Ea Kar
6 TAND huyện Krông Năng
7 TAND thị xã Buôn Hồ
8 TAND huyện Krông Ana
9 TAND huyện Ea Súp
10 TAND huyện Krông Búk
11 TAND huyện Cư Kuin
12 TAND huyện M ’Đrắc
13 TAND huyện Lắk
14 TAND huyện Buôn Đôn
15 TAND huyện Krông Bông


