Thông t sa i, b sung quy nh, vic bo v phiên tòa gii quyt các v án v tranh chp dân s, hôn nhân và gia
ình, kinh doanh, thng mi, lao ng, hành chính, phiên hp xem xét quyt nh áp dng bin pháp x lý hành
chính ch thc hin khi có yêu cu ca Tòa án nhân dân.
Thông t cng sa i, b sung quy nh x lý các tình hung khi thc hin nhim v bo v phiên tòa nh: x lý tình
hung cháy, n ti phiên tòa: Trng hp phát hin có v khí, vt liu n, công c h tr c a vào phiên tòa trái quy
nh thì cán b, chin s làm nhim v bo v phiên tòa có trách nhim báo cáo ngay Ch ta phiên tòa, c quan,
lc lng chuyên môn và khn trng trin khai thc hin phng án ã c phê duyt, s tán mi ngi ra khi khu vc
nguy him, ng thi báo cáo ngi có thm quyn ch o gii quyt.
Trng hp xy ra tình hung khng b, bt cóc con tin thì cán b, chin s làm nhim v bo v phiên tòa có trách
nhim báo cáo ngay Ch ta phiên tòa, c quan, lc lng chuyên môn và khn trng trin khai thc hin phng
án ã c phê duyt, s tán mi ngi ra khi khu vc nguy him, ng thi, báo cáo ngi có thm quyn ch o gii quyt;
cp cu ngi b thng (nu có); bt gi ngay ngi có hành vi vi phm pháp lut và bàn giao cho lc lng chc nng
gii quyt.
n v Cnh sát thi hành án hình s và h tr t pháp khi nhn c lch xét x và vn bn yêu cu bo v phiên tòa (nu
có) có trách nhim ngh Tòa án trao i nhng thông tin liên quan n v án phc v cho vic xây dng k hoch,
phng án bo v phiên tòa, d kin các tình hung có th xy ra và bin pháp x lý, thng nht vi c quan, n v có
liên quan v công tác t chc bo v phiên tòa.
Phi hp gia các lc lng Công an tham gia bo v phiên tòa
Khi có v vic xy ra thuc thm quyn gii quyt ca nhiu ngi hoc nhiu c quan thì ngi hoc c quan phát hin trc
có trách nhim gii quyt v vic, sau ó chuyn giao cho ngi hoc c quan có thm quyn gii quyt.
Nu v vic không thuc thm quyn gii quyt ca các lc lng ang làm nhim v bo v phiên tòa thì phi báo cáo
cp có thm quyn xem xét, quyt nh.
Khi có v vic xy ra mà trách nhim gii quyt mi giai on khác nhau thuc thm quyn gii quyt ca các c
quan khác nhau thì các c quan cùng bàn bc thng nht gii quyt.
Thông t này có hiu lc thi hành k t ngày 01/01/2021.
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