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Số

/TB-HĐT

Hà Nội, ngày

tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc nộp đơn và lệ phí phúc khảo kết quả bài thi
Kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán đợt 1 năm 2020
Căn cứ thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc
ban hành quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán
cao cấp;
Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch
Hội đồng thi về việc công nhận kết quả thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán sơ cấp,
Thẩm phán trung cấp – Đợt 1 năm 2020;
Hội đồng thi thông báo đến thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch
Thẩm phán đợt 1 năm 2020 về thủ tục phúc khảo như sau:
1. Thời gian nhận đơn phúc khảo
Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày thông báo công nhận kết quả thi tuyển
chọn nâng ngạch Thẩm phán theo Quyết định số 117/QĐ-HĐT là 5 ngày làm việc
(không tính Thứ Bảy, Chủ Nhật).
2. Nội dung đơn phúc khảo
Đơn phúc khảo phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, số
báo danh, môn phúc khảo (có thể ghi môn Viết, Trắc Nghiệm, hoặc cả hai môn Viết
+ Trắc Nghiệm), đơn phải có chữ ký của thí sinh và xác nhận của đơn vị công tác.
3. Thủ tục nộp đơn phúc khảo
- Nộp trực tiếp cho Ban Thư ký Hội đồng thi (trong giờ hành chính)
- Gửi qua đường bưu điện
(Người nhận đồng chí Nguyễn Khánh Linh, Ban thư ký Hội đồng thi, Học
viện Tòa án, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội, ĐT: 0947 514 989)
4. Lệ phí phúc khảo

- Lệ phí phúc khảo là 150.000đ/1 môn (Nếu phúc khảo cả hai môn là
300.000đ)
- Nộp tiền trực tiếp: Đ/c Nguyễn Khánh Linh, Ban thư ký, Hội đồng thi
- Nộp tiền qua tài khoản (Nguyễn Khánh Linh ngân hàng Techcombank, chi
nhánh Hà Nội, Tài khoản số 19031814094018. Ghi rõ phần nội dung chuyển tiền:
LPPK - Số Báo Danh - Họ và tên.
- Nếu nộp đơn trực tiếp thì lệ phí nộp trực tiếp cho Ban thư ký Hội đồng thi tại
phòng 112 nhà A2, Học viện toà án.
Lưu ý: Hội đồng thi chỉ làm thủ tục phúc khảo bài thi cho những thí sinh đã
thực hiện đầy đủ thủ tục theo thông báo (Có đơn phúc khảo hợp lệ, đã nộp đơn và lệ
phí đúng thời hạn). Mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Khánh Linh, Ban thư ký
Hội đồng thi, số điện thoại 0947 514 989.
Nơi nhận:
- Chánh án TANDTC(b/c)
- Các TV HĐT (Để theo dõi chỉ đạo)
- Cổng TTĐT (Để đăng tin)
- Lưu VT, BTK

TM. HỘI ĐỒNG THI
UỶ VIÊN
(Đã ký)

TS Nguyễn Minh Sử
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ĐƠN PHÚC KHẢO
Kính gửi: Hội đồng thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán đợt 1 năm 2020

Tên tôi là: ……………………………………………………….
Đơn vị công tác: ………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………....
Số điện thoại:……………………………………………………
Đã dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán: (ghi rõ sơ cấp, Trung cấp)
……………….............................................................................................
Số báo danh (Ghi cả chữ và số)…………………………………………………..
Kết quả Chấm sơ khảo:
Môn Viết: ……………………/điểm
Môn Trắc nghiệm: ……………/điểm.
Tôi đề nghị phúc khảo môn thi; ………………………………………………
(Viết hoặc Trắc Nghiệm, nếu phúc khảo cả hai bài thi thì ghi cả Viết và Trắc
nghiệm)
Tôi đã nộp lệ phí phúc khảo đầy đủ theo quy định, kính đề nghị Hội đồng
thi Chấm phúc khảo bài thi của tôi.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

