
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN TỎ CHỨC HỜI THI Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: ÁM /2017/TB-BTC Đẳk tháng 03 2017

THÔNG BÁO
v ề  việc triệu tập tham dự Hội thi “Phụ Tòa án dáng đảm đang”

Thực hiện Kế hoạch số 121/2017/KH-BVSTBPN ngày 23/02/2017 của 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk. Để chương trình 
diễn ra thành công tốt đẹp Ban tổ chức thông báo triệu tập tham dự hội thi với 
nhưng nội dung như sau:

1. Yêu cầu toàn bộ thí sinh theo danh sách đon vị đã đăng ký tham gia Hội 
thi tham tổng duyệt phần thi trình diễn trang phục sinh có thế mặc 
th ường phục khi tông duvệt).

Thí sinh nào có nhu cầu ráp nhạc, chạy thử sân khấu (Phần năng khiếu) 
đề nghị liên hệ trước với BTC thông qua đồng chí Nguyễn Trung Khánh, SĐT: 
0917.984.839.’

Thời gian tổng duyệt: vào lúc 15h ngày 07/3/2017.
Địa điểm: Hội trường A, trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk.
Việc tham gia buổi tống duyệt là một trong những tiêu chí đế đánh giá kỹ 

năng, thái độ tham gia hội thi. Đê nghị các thí sinh nghiêm túc thực hiện. Thí 
sinh không có mặt đương nhiên từ bỏ quyền tham gia hội thi chính thức.

2. Đe nghị lãnh đạo các Tòa chuyên trách, phòng nghiệp vụ thuộc TAND 
tỉnh Đắk Lắk và TAND cấp huyện tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức và 
người lao động của đơn vị minh tham gia cô vũ cho Hội thi. (Yêu cầu trang phục 
đối với nữ là áo dài hoặc trang phục dạ hội).

Nơi nhận: TM. BAN TỎ CHỨC
- Đ/c Chánh án (để báo cáo); TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Tòa, Phòng;
- TAND cấp huyện;
- 05 Tổ công đoàn; 
-LưuVP.

Nguyễn Đình


