TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

Số: 222/CV-TA
“V/v tập huấn trực tuyến
tháng 7 năm 2019”

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2019

- Chánh án TAND 10 huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh.
- Chánh tòa, Trưởng phòng thuộc TAND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 501/TANDTC-TCCB ngày 09/7/2019 về việc “Tổ
chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ tháng 7/2019” của Tòa án nhân dân
tối cao. Để chuẩn bị tốt cho hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên
yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị cho hội nghị cụ
thể như sau:
1. Hình thức tổ chức: Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa
điểm cầu thuộc hệ thống Tòa án nhân dân trong toàn quốc.
2. Thời gian: Thứ Hai ngày 29/7/2019 (Bắt đầu từ 08h00, kết thúc 16h00).
3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến của các đơn vị.
4. Thành phần tham dự: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của các đơn vị.
(Đề nghị có mặt tại các điểm cầu trước giờ khai mạc 15 phút).
5. Chuyên đề tập huấn: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải đáp
vướng mắc về nghiệp vụ.
6. Công tác chuẩn bị:
- Các tài liệu tập huấn: Tòa án tỉnh sẽ gửi cho các đơn vị ngay sau khi nhận
được tài liệu (nếu có), hoặc các đơn vị có thể tải tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của
Tòa án nhân dân tối cao, địa chỉ: www.toaan.gov.vn khi tài liệu được đăng tải lên.
- Lãnh đạo các đơn vị thông báo cho các thành phần nêu trên về thời gian,
địa điểm, bố trí kế hoạch công tác để tham dự hội nghị đầy đủ, đồng thời duy trì
kỷ luật Hội nghị tại các điểm cầu.
- Đúng 15h ngày 26/7/2019, đồng chí kỹ thuật tại các đơn vị bật thiết bị
truyền hình trực tuyến để kiểm tra hoạt động tại các điểm cầu.
Trên đây là một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tập huấn trực tuyến
tháng 7 năm 2019, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi; (Để thực hiện)
- Lãnh đạo TAND tỉnh; (Để báo cáo)
- Lưu TCCB, VP.
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