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TOÀ ÁN NHÂN DÀN TỐI CAO
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

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

Đ ắk Lắk, ngày 19 thảng 5 năm 2020

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố

Buôn Ma Thuột,

Thực hiện Hướng dẫn số 173/TANDTC-HVTA ngày 14/5/2020 của Tòa án 
nhân dân tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020, 
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thông báo báo việc sơ tuyển và tiếp nhận 
hô sơ đăng ký sơ tuyến của các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh.

Sau khi triển khai, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định thực hiện công tác 
sơ tuyển như sau:

* Thời gian: 01 buổi, sáng ngày 02/7/2020 (bắt đầu từ 07 giờ 30 phút):

* Địa điểm: Hội trường c  - Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Đe đảm bảo cho công tác sơ tuyển diễn ra đúng kế hoạch, Chánh án Tòa án 
nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Trưởng phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua 
khen thưởng; Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố 
Buôn Ma Thuột thực hiện thông báo cho các thí sinh đã nộp hồ sơ tại đơn vị mình đến 
tham dự sơ tuyển đúng địa điểm, thời gian như trên.

(Trong giấy mời tham gia sơ tuyển, các đơn vị lưu ý  đề nghị thỉ sinh mang theo 
02 phiếu sơ tuyên theo mẫu do Học viện Tòa án ban hành)

Nhận được công văn này, yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; TCCB.TT&TĐKT.

Nguyễn Duy Hữu
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luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, góp phần thiết thực 
vào việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đắp ứng yêu cầu cải cách tư 
pháp của hệ thống Tòa án nhãn dân trong thời kỳ mới.

Để công tác tuyển sinh năm 2020 được thực hiện kịp thời, thống nhất, có 
chất lượng, Tòa án nhân dân tổi cao Hướng dẫn Tòa án nhãn dân các cấp thực 
hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020 (Việc sơ tuyển tại Học 
viện Tòa án sẽ thực hiện riêng theo nội dung được quy định trong Đề án tuyển 
sinh năm 2020) như sau:

1. Thông báo việc sơ tuyển
Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Chánh án 

Tòa án nhân dân cẩp huyện:

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn thực hiện việc 
nỉêm yết Thông báo sơ tuvển tại các cơ sờ giáo'dục này trước ngày 22/5/2020, 
Thông báo sơ tuyển cùa Học viện Tòa án phải đảm bảo được niêm yết đầy đủ 
tại 100% cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn, tỉnh, huyện.

- Việc niêm yết phải lập thành văn bản có xác nhận của cơ sở giảo dục nơi 
niêm yết về việc “đã niêm yết”.

- Báo cáo Chánh án Tỏa án nhân dân tổi cao về kết quả niêm yết 'Thông 
báo sơ tuyển trên địa bản tỉnh (qua Học viện Tòa án).

2, Thành lập Ban SO' tuyển

£)ể triển khai cồng tác sơ tuyển, Tòa án nhân dẩn cẩp tỉnh thành lập Ban sơ 
tuyển do đại diện linh đạo Tòa án nhân dàn cấp tỉnh Ịàm Trưởng ban; đại diện 
lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ. thanh tra và thi đua khen thường Tỏa án nhân 
dân cấp tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực.

3. Nhận hồ SO' đăng k ý  sơ tuyền
Việc nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển được thực hiện theo Thông báo sơ tuyển



cùa Học viện Tòa án.

Lưu ý;

- Thí sinh nộp đủ hồ sơ đăng kỷ theo quy định thì Tòa án nơi nhận hồ sơ có 
trách nhiệm cẩp giấy hẹn sơ tuyển cho thí sinh. Giấy hẹn phải ghì rõ thời gian 
và địa điểm sơ tuyền;

- Mau hồ sơ sơ tuvển được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Học 
viện Tòa án, địa chỉ: kocvientoaan.edu.wi.

4. Tổ chức so* tuyển

Sau khi kết thúc thời., hạn nhận hồ sơ, Tòa án nhân dân cấp huyện tồng hợp 
kết quả báo cáo’ Tòa án nhân dân cấp tỉnh kèm theo toàn bộ Hồ sơ đãng ký sơ 
tuyển để Tộa án nhân dân cấp tỉnh chi đạo thực hiện việc sơ tuyển.

4.1. Thời gian nhận hồ sơ:

Tỏa án nhân dân cấp huyện nơi thí sinh thường trú tổ chức nhận hồ sơ đăng 
ký sơ tuyển: Từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 25/6/2020

4.2. Thời gian sơ tuyển:

Việc sơ tuyền được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26/6/2020 
đến trước ngày 10/7/2020. Thời gian cụ thể đo Chánh ẩn Tòa án nhân, dân cấp
tinh quyết định.

4.3. Địa ẩiểrn SƯ tuyển:

Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tỉnh hỉnh thực tế tại địa 
phương để bố trí địa điểm sơ tuyển (có thể bố trí tại 01 địa điểm hay nhiều địa 
điểm theo cụm khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lại nhất cho thí sinh tham 
gía sơ tuyển).

5. Lệ phí sơ tuyển

Lệ phí sơ tuyển: SO.OOOđ (Hăm m ươi nghìn đong)/T\ú  sinh.

Lệ phí sơ tuyển do Tòa án cấp tinh tổ chức sơ tuyển giữ để chi trả cho cồng 
tác tổ chức sơ tuyên.

6. Nội dung SO’tuyển

6. ỉ. Khi thực hiện việc sơ tuyến, Tòa án nhân dãn cấp tinh p h ả i thực hiện 
các nội dưng sau:

a. Kiểm tra hồ sơ đăng ký sơ tuyền và bản thân thi sinh đối chiếu chi tiết 
với từng điều kiện, tiêu chuẩn quy định trong Thông báo sơ tuyển của Học viện 
Tòa án.

b. Ghi kêt quả sơ tuyên vào Phiêu sơ tuyên.



7. Cấp Phiếu sơ tuyển cho thí sinh
7.1. Phiếu sơ tuyển được lập thành 02 bản (có chữ ký của Trưởng Ban sơ tuyển 

và đóng dấu của Tòa án nhân dân tính đã sơ tuyển): 01 bản cấp cho thí sinh, 01 bản 
lưu tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã sơ tuyển.

Sau khi thí sinh nhận phiếu sơ tuyển phải nộp ngay về Phòng Đào tạo và Khảo 
thí, Học viện Tòa án.

7.2. Sau khi kết thúc việc sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức sơ 
tuyển có trách nhiệm lập báo cáo về công tác sơ tuyển, công tác niêm yết thông 
báo sơ tuyển và gửi Danh sách thí sinh tham gia sơ tuyến, Danh sách thí sinh đạt
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yêu câu sơ tuyên, Danh sách thí sinh không đạt sơ tuyên (gôm cả bản mêm) kèm 
theo bản sao hồ sơ sơ tuyển của các thí sinh (có đóng dấu Tòa án) về địa chi: 
Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện Toà án, đường 282 xã Kim Sơn, Gia Lâm, 
Hà Nội; email: phongdaotaovakhaothi.hvta@gmail.com trước ngày 15/7/2020.

Lưu ý; Khi gửi file các danh sách sơ tuyển qua email về Học viện, cần đặt tên file 
theo tên tỉnh (Ví dụ: TAND thành phố Hà Nội).

8. Công tác kiểm tra, hậu kiểm và trách nhiệm của Chánh án cấp tình đối 
ới công tác sơ tuyển

8.1. Học viện Tòa án chủ tri phổi hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân 
tỏi cao thành lập các Đoàn kiểm tra công tác sơ tuyển của Tòa án nhân dân cấp tình.

8.2. Học viện Tòa án sẽ thực hiện công tác hậu kiểm đối với các thí sinh trúng 
tuyển vào Học viện Tòa án. Nếu có thí sinh đạt sơ tuyển nhưng qua.công tác hậu kiểm 
phát hiện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đề án tuyển sinh 
năm 2020 thì không được công nhận tráng tuyển vào học tại Học viện Tòa án. Trong 
trường họp này, Chánh án Tòa án nhân dân cắp tỉnh nơi sơ tuyển hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trước thí sinh và trước pháp luật yề kết 
quả sơ tuyển.

9. Một sổ lưu ý trong công táe sơ tuyển

Khi tiến hành sơ tuyển, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần lưu ý:

9.1. Tòa án các cấp ừor.g phạm vi nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đảm bào 
tất cả các thí sinh có nguyện vọng sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020 được tiếp 
nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển theo quy định (Không từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
sơ tuyển của thí sinh vì bât kỳ lý do nào),

9.2. Kiểm tra, đối chiếu các thông tin của thí sinh đám bảo tính chinh xác và 
thống nhất; Cán bộ sơ tuyển phải tụ mình điền các thông tin của thí sinh vào Phiếu sơ 
tuyển;

9.3. Nhắc nhở thí sinh: “Bên cạnh việc đăng ký, nộp hồ sơ sơ tuyển theo
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quy định của Học viện Tòa án, thí sinh còn phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 
vào Học viện Tòa án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”;

9.4. Các thông tin về thi sinh (như: Họ và tên; Ngày/tháng/năm sinh; số chứng 
minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân ...w) trong hồ sơ sơ tuyển với các thông 
tin trong hồ sơ đăng ký xét tuyển phải đầy đủ, thổng nhất với nhau (Một thí sinh chi 
được sử dụng thống nhất 01 chứng minh nhân dân hoặc Thè căn cước công dân);

9.5. Cán bộ sơ tuyển truy cập vào website của Học viện Tòa án theo địa 
chỉ: bocvientoaan.edu.vn, mục “Tuyển sinh đại học” để tải các mẫu phục vụ 
công tác sơ tuyểp.

9.6. Yêu cầu bắt buộc về kỹ -thuật1 nhập dữ'liệu vào các biểu mẫu bảo cáo kết 
quả sơ tuyển: Tất cả các cột dữ liệu là “chữ số“ phải dật định dạng kiểu “text”; đối 
với cột ngây, tháng, năm sinh thì yêu cầu “ngày”, “tháng” phải đù 2 chữ số, “năm” 
ghi đủ 4 chữ số và đánh ur  giữa ngày, tháng, năm, (ví dụ: 02/08/2002).

9.7. Nhắc nhở thí sinh: thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân noi 
có hộ khẩu thường trú thì không được tham gia sơ tuyển tại Học viện Tòa án.

Trên đây là hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án phục vụ 
công tảc tuyển sinh năm 2020. Giám đốc Học viện Tòa án, Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức - cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện,

Trong quá: teM/thực-hiệnrnểii^eớ 5W3É8g:tũácxần liên? hệ-vói TS. Lê Hữu 
Du (ĐT: 0988.088.918), Trường phòng Phòng Đào tạo và Khảo thi, Học viện 
Tòa án để được giải đáp cụ thể./.

t

Nơi nhận:
- Như Kính gửi (để thực hiện);
- Đ/c Nguyễn Hòa Bĩnh.
Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để thực hiện);
- Học viện Tòa án (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT&KT.



TÒA ÁN NHÂN DẨN TỔI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỌC VIỆN TỎA ÁN Độc l ậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

Số: /TB-HVTA Hà Nội, ngày ẢI tháng5  năm 2020

THỐNG BÁO
S ơ  TUYỂN VÀO HỌC VIỆN TÒA ÁN NĂM 2020

Học viên Tòa án Thông báo tới các thi sinh về việc sơ tuyển vào Học 
viện Tòa án năm 2020 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1.1. Ngành, chỉ tiêu và phạm vi tuyển sinh:

- Ngành tuyển sinh: Luật (Mẵ ngành: 7380101);

- Chi tiêu tuyển sinh: 360 chi tiêu;

- Phân bổ chỉ tiêu: Chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ dựa trên các tiêu chí
sau:

+ Phương thức tuyển sinh;

+ Vùng tuyển sinh (Phía Nam: gồm các tỉnh từ Quảng Trị trở vào; phía ; 
Bẳc: gồm các tỉnh từ Quảng Binh trở ra); \

+ Giới tính (nam, nữ); .4 ,

+ Tổ hợp xét tuyển.

- Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc.

1.2. Phương thức tuyển sinh
a. Phương thức 1: Phương thức tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển 

dựa ừên kết quả học tập đối với thí sinh tốt nghiệp bậc THTP năm 2020.

Học viện Tòa án xét tuyển đối vói những thí sinh có kết quả học tập thuộc 
01 trong 02 trường hợp sau: I

( ĩ)  Có tổng điểm trung bình cộng ba năm (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của 
03 môn thuộc một ừong những tổ hợp các môn dùng để xét tuyển (A00, A01, 
coo, D01) đạt từ 24,0 điểm ừở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt;

(2) Điểm tồng kết chung cả ba nầm (năm lớp 10, năm lớp 11 và năm iớp 
12) đều đạt loại Giỏi; xếp loại hạnh kiểm tốt.

b. Phương thức 2: Phương thức tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển 
dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đối với các tổ.họp môn thi sau:

+ A00: Toán, Vật lí, Hóa học;
1



+ A01: Toán, Vật lí, Tiếng anh;

+ C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

+ DO 1: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Toán.

2. ĐỎI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện Tỏa án phải đáp ứng các điều 
kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đại học và 
đáp ứng cac điều kiện, tiêu chuẩn sau:

2.1. về độ tuổi: Thí sinh không quá 25 tuổi (tính đến ngày ký Thông báo 
sơ tuyển này).

2.2. về tiêu chuẩn chính trị vấ phẩm chất đạữ đức: Có phẩm chất đạo 
đức tốt; có lịch sử chinh trị rõ ràng, tuyệt đổi trung thành và chấp hành chủ 
trương, đường lối của Đảng, pháp luât của Nhà nước. Có cha, mẹ, anh, chị, em 
ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ 
các vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực giao thông).

2.3. về tiêu chuẩn sức khỏe: Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập, 
công tác và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Chiều cao, cân nặng: Nam cao từ l,60m trở lên, cân nặng từ 48kg ừở 
lên; nữ cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45kg ừở lên.

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lẳp, không 
mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

2.4. về nguyện vọng đăng ký xét tuyển: Học viện Tòa án chỉ xét tuyển 
những thí sinh có đăng ký nguyện vọng 1 hoặc/và nguyện vọng 2 vào Học viện 
Tòa án.

3. THỦ TỤC S ơ  TUYỂN

3.1. HỒ sơ đãng ký sơ tuyển gồ.m (theo mẫu):

- Đơn đăng ký sơ tuyển vào Học viện Tòa án;

- Lý lịch tự khai có xác nhận cùa UBND phường, xã, thị trấn nơi có hộ 
khẩu thường trú - được khai trong năm 2020;

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp trong năm 2020;

- Bốn ảnh chân dung cd 4x6.

(Thí sinh có thể nhận các M ầu hồ sơ  sơ  tuyển tạ i Tòa án nhân dân cắp  
hưvện nơi th í sình có đăng ký thường trú hoặc đăng tải từ  trang thông tin điện tử  
của H ọc viện Tòa án, địa chỉ: http://hocvientoaan.edu.vn).
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3.2. Thòi gian, địa điểm nộp hồ sơ  sơ tuyển:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ sơ tuyển theo một ừong hai địa điểm dưới đây:

(1) Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ trực thuộc tỉnh (sau 
đây gọi tắt là Tòa án nhân dân cấp huyện) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú; 
thòi gian nộp hồ sơ từ ngày 25/5/2020 đến hết ngày 25/6/2020;

(2) Học viện Tòa án; thời gian nọp hồ sơ từ ngày 26/6/2020 đến hết ngày 
27/7/2020.

+ Thí sinh đã tham gia sơ tuyển tại Tòa án nhân dân nơi thí sinh có hộ khẩu 
thường trú thi không được tham gia sơ tuyển tại Học viện Tòa ‘án và ngược lại.

+ Bên cạnh việc nộp hồ sơ sơ tuyển thí sinh phải nộp hồ sơ đãng ký xét 
tuyển vào Học viện Tòa án theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

3.3. Thài gian, địa điểm sơ tuyển:

Thời gian, địa điểm sơ tuyển thực hiện theo Giấy hẹn sơ tuyển (Khi đến 
sơ tuyển thí sinh phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước cồng dân 
và Hộ khẩu thường trú).

tuyển sinh cùa Học viện Tòa án năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin * * '!r
điện tử, địa chỉ: http://hocvieutoaan.edu.vn. __ -

* ■
6. Mọi thắc mắc xin liên hệ với: Phòng Đào tạo và Khảo thí, Học viện“

Tòa án. đia chi: Đườne 282 xã Kim Sơn. huvên Gia Lâm. Hà Nôi. Điện thoại:

Lưu ý:

4. LỆ PHÍ S ơ  TUYỂN

Nơi nhận:
- Bộ GD-ĐT (để báo cáo);

- Giám đốc HVTA (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để phối hợp tổ chức);

—  . * í * . . .  ĩ J í - « « HẾ

- Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Chánh án 
TANDTC (để báo cáo);

- TAMD cấp tinh (để phổi họp th/hiện); 
-Lưu: VT.

PGS.TS. Dưcmg Tuyết Miên
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