1
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Nghị quyết số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
/2022/NQ-UBTVQH15
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày

tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1214/2016/UBTVQH13
ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục
của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; giấy chứng minh Thẩm phán, giấy
chứng minh Hội thẩm
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân số 62/2014/QH13;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
1214/2016/UBTVQH13 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, giấy chứng minh Thẩm
phán, giấy chứng minh Hội thẩm
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:
“1. Hội thẩm nhân dân được cấp trang phục để sử dụng theo niên hạn gồm:
a) Trang phục xét xử là áo choàng;
b) Trang phục làm việc, gồm: quần âu, áo sơ mi dài tay”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 như sau:
“a) Trang phục xét xử: năm năm một bộ”.
3. Bổ sung khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Phù hiệu Hội thẩm nhân dân được làm bằng kim loại có hình chữ
nhật màu xanh dương (kích thước 2cm x 8cm), được dùng để đeo trên ngực trái
của Hội thẩm nhân dân. Trên mặt tấm biển phù hiệu này, phía bên trái có biểu
tượng Quốc huy, chiếm 1/3 chiều dài phù hiệu; 2/3 chiều dài còn lại là họ và tên
Hội thẩm nhân dân, viết chữ in hoa, màu đỏ, cụ thể như sau:
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4. Bổ sung khoản 5 Điều 10 như sau:
“5. Trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân được sử dụng tại
phiên tòa”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

tháng năm 2022.

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

