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KÊ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 

của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện chỉ đạo của Chánh án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị triển khai 
công tác năm 2018. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển 
khai công tác năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Hình thức, địa điểm và thòi gian tổ chức hội nghị
- Hội nghị tổ chức theo hình thức truyền hình trên hệ thống trực'tuyến hai cấp.

- Địa điểm: 01 điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk và 15 điểm cầu 
tại trụ sở TAND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

- Thời gian tổ chức: khai mạc vào lúc 07h30’ ngày 12/01/2018.
2. Thành phần tham dự

2.1. Đại biểu khách mời (Tham dự tại điểm cầu trung tâm - trụ sở TẠND tỉnh)

+ Lãnh đạọ TANDTC;

+ Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk;

+ Lãnh đạo các Vụ thuộc TANDTC;

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thường trực HĐND tỉnh, Văn phồng Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, ủ y  ban MTTQ tỉnh và một số cơ quan thông tin báo chí đóng trên địa bàn 
tỉnh.

2.2 Đại biểu TAND hai cấp tĩnh Đắk Lắk:
* Tai điểm cầu TAND tỉnh:
- Lãnh đạo; Chánh tòa, Phó chánh tòa; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Thẩm

phán.

- Lãnh đạo TAND huyện Krông Pắk và TAND huyện Ea H ’Leo. (Kế hoạch này 
thay cho giấy mời hội nghị).

- Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn HTND và các HTND cấp tỉnh được trao tặng Bằng
khen.
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* Tại  điểm cầu TAND cấp huyện: Lãnh đạo; Thẩm phán, thự ký; Tùy tình hình 
điều kiện thực tế của đon vị có thể mời thành phần đoàn HTND.

3. Công tác phối họp tổ chức hội nghị
- Văn phòng chuẩn bị các điều kiện: hội trường, dự trù kinh phí; phổi họyp với Phòng 

tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để 
tổ chức và phục vụ tốt Hội nghị; Có trách nhiệm xây dựng nội dung chưcmg trình; Lập 
danh sách mời đại biểu tham dự hội nghị. Đồng thời dự thảo các văn bản: Báo cáo kết quả 
công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của TAND hai cấp tỉnh Đắk 
Lắk; Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công' tác của Tòa án nhân dân 
hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

- Giao Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng dự 
thảo Nghị quyết Ban cán sự TAND tỉnh Đắk Lắk về việc lãnh đạo triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018;

- Giao Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng báo cáo công tác 
thi đua năm 2017 và Ke hoạch triển khai công tác thi đua năm 2018;

- Giao Chi đoàn TAND tỉnh có ,trách nhiệm thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết 
phục vụ hội nghị;

- Văn phòng TAND cấp huyện thường xuyên theo dõi hộp thư điện tử của đơn vị 
để lấy tài liệu phục vụ hội nghị. '

Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, các đơn vị phải chủ động phối họp chặt chẽ và 
báo cáo Chánh án tỉnh để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc cổ).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của TAND hai 
cấp tỉnh Đắk Lắk. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
-  Lãnh đạo TAND tỉnh;

- Các Tòa, phòng;
- TT HĐTĐKT tính (Đ/c Tuấn);
- TAND cấp huyện;
- Lưu VT-TH.

CHÁNH ÁN
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