
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHẢN DÂN TỈNH ĐÁK LẮK Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Sò: 4\A /TA-TCCB,TT&TĐKT ĐắkLắk, ngày 04 tháng 02 năm 2021
V V chuân bị nhân sự, phối hợp hiệp thương 

giới thiệu bầu Hội thẩm nhân dân 
nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 
20/01/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, ủ y  ban trung ưcmg mặt trận tổ quốc Việt 
Nam hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân 
dân; Công văn số 12/TANDTC-KHTC ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân tối cao 
vê việc báo cáo số lượng Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

Đê chủ động cho công tác chuẩn bị nhân sự và giới thiệu người đủ tiêu chuẩn 
theo quy định cho Hội đồng nhân dân có thẩm quyền bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm 
kỳ 2021 -2026. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các 
huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo, triển khai thực hiện một 
sô việc như sau:

1. Phối hợp với ủy  ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chuẩn bị danh sách nhân sự 
đê giới thiệu, hiệp thương, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp ủy, Thường trực Hội 
đông nhân dân cùng cấp; đảm bảo việc bầu Hội thẩm nhân dân tại kỳ họp đầu tiên 
theo đúng quy định của pháp luật và đạt được sự thống nhất cao. Cụ thể:

1.1. Căn cứ vào danh sách Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, rà soát, lập 
danh sách những Hội thẩm nhân dân đương nhiệm còn đủ tiêu chuẩn quy định và trao 
đôi với Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm để đưa vào danh sách đề nghị tái cử.

1.2. Neu danh sách chưa đủ số lượng theo quy định (từ 15 người trở lên) thì phối 
hợp với Uy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên 
quan đê hiệp thương, giới thiệu nhân sự. Trong đó, ưu tiên lựa chọn những thành 
phân theo pháp luật tố tụng bắt buộc phải có để tham gia xét xử, như Đoàn thanh 
niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Công đoàn, ngành bảo 
vệ chăm sóc trẻ em, ngành giáo dục, Mặt trận tổ quốc.

Quá trình chuân bị nhân sự, lãnh đạo các đơn vị phải phối hợp với Ban Thường 
trực UBMTTQ cùng cấp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Thường trực Hội 
đồng nhân dân cùng cấp để bảo đảm bầu HTND được thực hiện theo đúng quy trình 
và đạt kết quả.



1.3. Lập danh sách nhân sự giới thiệu kèm với hồ sơ gửi cho Ban Thườn” trực 
ủ y  ban MTTQ cùng cấp để Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ tổ chức Hội nghị hiệp 
thương.

2. v ề  cơ cấu sổ lượng Hội thẩm nhân dân; tiêu chuẩn chọn Hội thẩm nhân dàn 
và việc chuẩn vị nhân sự giới thiệu bầu Hội thẩm được thực hiện theo quy định tại 
các mục I, II, III của Thông tư số 01/2004/TANDTC-UBTWMTTQVN ngày 
01/3/2004.

Lưu ý: Riêng về tiêu chuẩn độ tuổi, thì tuổi của Hội thẩm nhân dân nhiệm ky 
2021-2026 được giới hạn từ 75 tuổi trở xuống đối với nam và 70 tuổi trở xuống đối 
với nữ {theo Công văn số 12/TANDTC-KHTC ngày 20/01/2021 Tòa án 'dân 
toi cao).

Không giới thiệu những người đang công tác tại các cơ quan Tòa án, Viện kiêm 
sát, Điều tra, Thi hành án, những người làm việc tại các tổ chức luật sư, tư vấn pháp 
lý để bầu làm Hội thẩm nhân dân. Đối với những người làm việc trong các cơ quan 
Đảng thì pháp luật hiện hành và Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT không cấm, nên 
tùy từng đơn vị lựa chọn cho phù hợp. Ưu tiên lựa chọn những người có trình độ 
chuyên ngành luật, người đã từng công tác ở các cơ quan pháp luật nay đà nghi hưu 
nhưng còn đủ sức khỏe để làm Hội thẩm nhân dân.

3. Hồ sơ nhân sự được giới thiệu để bầu Hội thẩm nhân dân gồm:
+ Đơn ứng cử làm Hội thẩm Tòa án nhân dân;
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác hoặc địa phương nơi 

sinh sống;
+ Văn bản giới thiệu của cơ quan, tô chức của người được giới thiệu bâu làm 

Hội thẩm Tòa án nhân dân; trường họp được giới thiệu bầu lại (tái cử) thì người được 
giới thiệu bầu lại có báo cáo kết quả công tác xét xử trong nhiệm kỳ vừa qua;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.
4. Sau khi có kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân 

cấp huyện đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì, phối họp với Ban Thường 
trực Ưỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức hội nghị toàn thể Hội thảm, 
bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đoàn Hội thẩm.

5. Chánh án Toà án nhân dân cấp huyện báo cáo ngay kết quả bầu Hội thảm ơ 
địa phương nhiệm kỳ 2021-2026 về Toà án nhân dân tỉnh gồm: Danh sách Hội thâm 
nhân dân theo mẫu đính kèm công văn này bằng file excel; Nghị quyết bầu Hội thảm 
nhân dân, các Quyết định công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội 
thẩm thông qua phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thương Tòa án 
nhân dân tỉnh Đắk Lắk để tổng họp, đồng thời gửi kèm file qua địa chi email: 
phongtochuccanbotinhdaklak@gmail.com.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đê kỳ họp
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thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm
kỳ 2021-2026.

(Kèm theo công văn này là công văn sổ 12/TANDTC—KHTC ngày 20/01/2021
cua Tòa án nhâ dãn tối).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; TCCB. TT&TĐKT.
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Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014:

Căn cố Nghị quyết số 12B/20I 6/ƯBTVQH13 ngay 13/6/2016 của ủy  ban Thưởng 
vụ Quốc hội vè việc ban hành quy chể tô chức và hoại động của đoàn Hội thần;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01 /2004/TTLT-TANDTC-ƯBMTTQVN ngày 
01/3/2004 của Tòa án nhân dân tối cao và ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam hướng dẫn về việc chuẩn bí nhân sự và giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án
nhân dân;

Căn cứ Quyết đỉnh số 1933/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bệ Tài chính về 
việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Tòa án nhân dân tối cao;

Để kịp thời tổ chức may sắm trang phục cho Hộỉ thẩm nhân dân nhiệm kỳ 
2021-2026 tham gia công tác xét xử ngay sau khi được cấp cỏ thẩm quyền bầu, 
Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chi đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý 
khẩn trương thực hiện một sổ việc như sau:

- Phối hợp với ủy  ban Mặt trận Tổ quốc càng cắp chuẩn bị đanh sách nhân 
sự để giới thiệu và hiệp thương, dồng ỉhM báo cáo xin ý kiến cấp ủy, Thường trực 
Hội đồng nhân dân củng cấp: đảm bẩo việc bầu Hội thẩm nhấn dân tại kỳ họp đầu 
tiên theo dứng quy đfnh của phốp luật và đật dược sự thống nhất cao.

- Việc lựa chọn Hội thần nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài các tiêu chí 
theo quy định trên thỉ tuổi của Hội thầm nhân dân được giới hạn từ 75 tuồi trô 
xuống đổi với nam và từ 70 tuổi trở xuống đổi vớí nữ.

- Sau khỉ có kết quả bầu, Chánh án Tòa ảa nhân dân cổp tỉnh tổng hợp sổ 
lượng vả thông tín về Hội thầm nhân dân được bầu nhiệm kỳ 2021 -  2026 theo 
Biểu đính kèm Công văn này, đồng thỡi gửi kèm theo Nghi quyểt bầu Hội thẩm 
nhân dân của đơn v | mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản 1Ỷ về Tòa án nhân 
dân tối cao (thông qua Cục Kê hoạch -  Tài chính) để tồng hợp vả làm cơ sở tổ 
chức may sắm tập trung trang phục theo quy định.



Tda án nhân đân tối cao thông báo để các đồng chí biết và tồ chức triển khai 
thực hiện./,

Nơi nhậm c ệ y '
- Như kính gửc
- Chánh, ấn TANDTC (để b/c);
- Lưu ; VnCHTG.

Lê Hồng Quang



DANH SÁCH HỢI THAM TÒA ÁN NHẢN DÂN TÍNH ĐAK LAK
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

H ọ và tên

N ăm  sinh
Dân tộc

Q u ê  q u á n T rìn h  độ c h u y ê n  m ôn
N ghề ngh iệp , đ o n  vị côn g

G h i chús 1 1
N am N ữ

tác hiện n ay

1 Nguyễn Văn A 15 /05/1959 Kinh Ọuảng Trị Cử nhân Luật Hưu trí

2 Nguyễn Thị B 2 6 /1 1 /1 9 7 7 Gia rai Gia Lai Cử nhân ngữ văn sự  
phạm Giáo viên trường c
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