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V/v thực hiện công tác sơ tuyển vào HVTA

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2020

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

Thực hiện Công văn 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. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân 

các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột triển khai thực hiện các 

nội dung sau:

1. Gửi trực tiểp Thông báo sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2020 đến các 

cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tăt là 

địa bàn huyện) và đề nghị các đơn vị này niêm yết Thông báo sơ tuyển tại Bảng tin. 

Đồng thời chỉ dẫn lấy mẫu hồ sơ, tài liệu đăng ký dự tuyển tại địa chỉ 

http://hocvientoaan.edu.vn

Thời gian: Thực hiện ngay sau khi nhận được Công văn.

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển của các thí sinh có hộ khâu thường trú 

trên địa bàn huyện. Thủ tục, hồ sơ đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển được thực hiện 

theo quy định tại mục 3, tiểu mục 4.1 và mục 5 của Công văn số 173/TANDTC- 

HVTA.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 25/5/2020 đển hết ngày 25/6/2020

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả và gửi kèm toàn bộ Hồ sơ đảng ký sơ tuyến vê 

Tòa án nhân dân tỉnh (qua phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng).

Buôn Ma Thuột,

http://hocvientoaan.edu.vn


Thời gian: chậm nhất vào ngày 26/6/2020

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

túc, đúng nội dung và thời gian quy định.

Noi Iiliậii:
-Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

Nguyễn Duy Hữu


