TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

Số: 214/CV-TA
“V/v báo cáo kết quả công tác
Tháng 9/2018”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: - Chánh án TAND huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Chánh Tòa, Trưởng phòng thuộc TAND tỉnh.
Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-TA ngày 06/8/2018 của Tòa án nhân dân
tỉnh Hưng Yên về việc: “Thực hiện Kết luận thanh tra công vụ; phòng, chống
tham nhũng và giám sát Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng Yên”;
Kế hoạch số 03/KH-TĐKT ngày 20/8/2018 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Để có số liệu tổng hợp cụ thể về khối lượng, chất lượng công việc được
giao tháng 9/2018 của các Tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hưng
Yên. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu lãnh đạo các đơn vị
thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với các Tòa thuộc TAND tỉnh;Tòa án nhân dân huyện, Thành phố
thuộc tỉnh:
Thống kê số lượng vụ, việc của các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký
thụ lý mới và những vụ, việc giải quyết trong Tháng 9 năm 2018, những vụ án
tồn lại tháng 10 năm 2018 bao gồm các vụ án tạm đình chỉ theo biểu Mẫu số 01
gửi kèm.
Đối với các chức danh khác, cán bộ kiêm nhiệm thực hiện việc thống kê
công việc theo biểu Mẫu số 02 gửi kèm.
2. Đối với các Phòng thuộc TAND tỉnh
Tiến hành thống kê khối lượng công việc từ 01/9/2018 đến 30/9/2018 và
kết quả giải quyết các công việc nói trên theo biểu Mẫu 02 (Văn phòng), Mẫu 03
(Phòng KTNV), Mẫu 04 (Phòng TCCB) gửi kèm.
Các biểu mẫu này dùng để thực hiện báo cáo định kỳ kết quả công việc
hàng tháng. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổng hợp,
gửi biểu mẫu về Phòng TCCB, TTr & TĐKT qua đường công văn và qua hệ
thống thư điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh trước ngày 10 của tháng tiếp theo.

Riêng đối với thống kê công việc tháng 9/2018 các đơn vị gửi chậm nhất
vào ngày 23/10/2018.
Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai và thực
hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Chí
Kông – SĐT: 0966 875 111 để được hướng dẫn.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi (để thực hiện);
- Lãnh đạo TAND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu TCCB, VP.

TL. CHÁNH ÁN
TRƯỞNG PHÒNG TCCB - TTr & TĐKT

Đặng Đình Lực

