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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ: Ả /TA-VP Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2018
V/v thay đổi thời gian hội nghị giao ban 

quý Ị/2018

T òa án nhân dân tỉnh Đ ắk Lắk đã ban hành công văn số 163/TA-VP ngày 
21/3/2018 về việc dự hội nghị giao ban quý 1/2018, theo đó, Hội nghị giao ban 
trực tuỵến  quý 1/2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk L ắk dự k iến  sẽ 
được tổ chức vào lúc 08h00’ ngày 05/04/2018. Tuy vậy, do có sự thay đổi tròng 
lịch công tác  của đồng chí Chánh án TAND tỉnh Đ ắk Lắk nên TAND tỉnh Đắk Lắk 
thay đổi thời gian giao ban, cụ thể như sau:

- Thời gian: hội nghị khai mạc vào lúc 08h00’ ngày 06/04/2018.

Lưu ý: 14h30’ ngày 05/04/2018 cán bộ được phân công quản lý, vận hành 
hệ thống truyền hình hội nghị của TAND cấp huyện khởi động thiết bị và phối hợp 
với cán bộ kỹ thuật của TANĐ tỉnh Đắk Lắk để kết nối, chạy thử hệ thống phục vụ 
H ội nghị an toàn, hiệu quả tại đơn vị mình; 07h00’ ngày 06/04/2018, khỏi động 
thiết bị, kết nối hệ thống để Hội nghị được bắt đầu.

Các nội dung khác giống với công văn số 163/TA -VP ngày 21/3/2018 của 
T A N D  tỉnh  về việc dự hội nghị giao ban quý 1/2018.

N hận được công vãn này, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Nơi nhận -. K T . CH Á N H  ÁN

K ín h  gửi:

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

- Chánh án Tòa án nhân dân các huvện, thị xã Buôn Hồ, thành phố 
Buôn M a T h u ậ t '


