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ó 207($

Kính gùi:

- Chánh tòa Tòa hình sụ thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

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

Triển khai thục hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ-CAT ngày 19/6/2018 cùa 
Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân báo vệ ANTQ tỉnh về việc thục hiện 
Quyết định cùa Thú tuông Chính phù về
wgM-Ò7 -  30/7" năm 2018. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh tòa Tòa 
hình sụ, Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn 
Ma Thuật triển khai thục hiện tại đon vị các hoạt động huỏng úng theo Ke hoạch 
số 04/KH-BCĐ-CAT ngày 19/6/2018 tír ngày 01/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018. 
Cụ thể:

+ Nhanh chóng rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xủ lý dút điểm đối vói 
vụ án liên quan đen tội phạm mua bán nguòi.

+ Phối họp vói Co quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp trong việc xác 
định, giải quyết án trọng điểm và công tác xét xủ luu động tại địa bàn trọng điểm, 
phúc tạp về tội phạm mua bán nguòi.

+ Giao Chi đoàn TAND tỉnh tích cục nghiên cúu viết bài, tranh ánh truyền 
tải các thông diệp, thông tin và pho biến sâu rộng các chú truong, chính sách mói 
trong công tác phòng, chống mua bán nguòi đăng tái trên Trang thông tin diện tủ 
TAND tỉnh Đắk Lắk.

+ Tổ chúc dộng viên, khen thuỏng kịp thòi các cá nhân, đon vị có thành tích 
xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán nguòi, nhất ìà trong đọt 
triển khai pAÒMg, — 30/7" năm 2018.

Nhận đuọc công văn này, yêu cầu các đồng chí khẩn truong triển khai thục
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- Nhu trên;
-BCĐPCTP-CA tình;
- Đ/c Chánh án (để b/c);
- Bộ phận HCTP (để thục hiện);
- Chi đoàn TAND tính;
- Trang TTĐT;
- Ltru v p ^ t


