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Đắk Lắk, ngày 03 tháng 7 năm 2017
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V/v tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng 
phần mềm công bố bản án, quyết định 

của Tòa án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:

- Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và

thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Công văn số 52/TANDTC-TH ngày 28/6/2017 của Tòa án 
nhân dân tôi cao vê việc tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm công bố bản 
án, quyêt định của Tòa án. Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổ chức hướng 
dân phân mêm công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng 
thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thông qua hình thức hội nghị trực tuyến 
từ ngàỵ 05/7/2017 đến ngày 10/7/2017. Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị trực tuyến 
tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm công bố bản án, quyết định của Tòa án. 
Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đồng chí thực hiện một số công việc 
như sau:

1. Thời gian TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk tham gia hội nghị:

Thời gian khai mạc vào lúc 09h00’ ngày 05/7/2017.

Thời gian hướng dẫn các đại biểu thuộc TAND hai cấp tỉnh Đắk 
Lắk vào lúc 08h đến 1 l h ngày 08/7/2017

2. Địa điểm:

+ 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.

3. Thành phần tham gia hội nghị:

+ Toàn bộ Thẩm phán thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

+ Cán bộ phụ trách mạng, tin học của đơn vị.

4. Đối với công tác chuẩn bị

* Đối với thẩm phán:

+ Nghiên cứu trước tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm và tự thực 
hành việc đăng tải trước ít nhất 05 bản án, quyết định trước khi tập huấn



(TẢNDTC sẽ xóa các dữ liệu thực hành ra khỏi thống ngay khi kết thúc
đợt tập huấn).

+ Có mặt tại phòng họp trực tuyến trong thời gian khai mạc và thời gian 
TANDTC hướng dẫn.

+ Khuyến khích tự chuẩn bị máy tính xách tay cài đặt các phần mềm: 
Phân mem Microsoft office 2010; Phan mem Microsoft office 2007; Phan mem 
diệt viruts;Trình duyệt Web MozillaFirefox phiên bản mới nhất; Phan mem
đọc file  PDF; Phân mêm gõ tiêng Việt.

* Đổi với cán bộ phụ trách tin học, mạng máy tính và hệ thống 
phần mềm trực tuyến:

+ Đơn vị cấp huyện chủ động liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Khánh - 
chuyên viên tin học của Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk để phối hợp kiểm tra 
chất lượng đường truyền hình ảnh, âm thanh của hệ thống hội nghị; Chuẩn bị 
máy tính, phần mềm và các điều kiện kỹ thuật phục vụ cho thẩm phán trong 
suốt thời gian diễn ra hội nghị tập huấn.

+ Yêu cầu có mặt tại phòng họp, khởi động thiết bị và kết nối với điểm 
cầu trung tâm vào các thời gian cụ thể như sau:

- Ngày 04/7/2017 (Sảng: từ08h30 đến l l h; 14h đến

- Ngày khai mạc: 05/7/2017 (từ08h);

- Ngày tập huấn 08/7/2017 (Từ07h).

 ̂ Do yêu cầu về thời gian tại Công văn số 52/TANDTC-TH là rất gấp. 
Yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định.

Nơi nhận. KT. CHÁNH ÁN
- Như trên (để thực hiện); —- ^ PHỎ CHÁNH ÁN
- Đ/c CA (để bc); ’
- Trang TTĐT TAND tỉnh;

Đỗ Anh Phương


