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BÁO CÁO  

Thẩm tra Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ  

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh 

  

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các 

báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XII1, Ban 

Pháp chế đã chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các đơn vị liên 

quan tổ chức cuộc họp thẩm tra Báo cáo số 42/BC-TA ngày 06/6/2022 của Tòa 

án nhân dân tỉnh (TAND tỉnh) về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng 

tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:  

I. THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với đánh giá của TAND tỉnh về kết quả thực 

hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Ngay từ đầu năm 2022, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo2; tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý, điều 

hành công tác tổ chức xét xử các loại vụ án, đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm; 

tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ có chức danh tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng, xét xử tại phiên 

tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội tại địa phương. 

2. Công tác giải quyết, xét xử các loại án 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, TAND hai cấp đã thụ lý 999 vụ, việc3; giải 

quyết 591 vụ, việc (đạt 59,1%); giảm 220 vụ, việc phải giải quyết so với cùng 

kỳ năm 2021. Số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm 

0,63%4. Các vụ, việc còn lại đa số mới thụ lý còn trong hạn luật định. 

                                                

1 Thông báo số 24/TB-TTHĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 

2 Nghị quyết số 09-NQ/BCS, ngày 20/01/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm công tác Tòa án năm 2022; Chương trình số 24/CTr-BCSĐ, ngày 23/02/2022 về trọng tâm cải cách tư pháp 

năm 2022 để triển khai thực hiện trong TAND hai cấp. 

3 Hình sự: Thụ lý 205 vụ/438 bị cáo (sơ thẩm, phúc thẩm), giải quyết 138 vụ/304 bị cáo, đạt tỷ lệ 67,3%. So với 

cùng kỳ năm 2021, số vụ thụ lý tăng 03 vụ. Dân sự: Thụ lý 783 vụ, việc (sơ thẩm, phúc thẩm); giải quyết 450 vụ, 

việc; đạt tỷ lệ 57,4%. Hành chính: 11 vụ; giải quyết 03 vụ; đạt tỷ lệ 27,2%. So với cùng kỳ năm 2021 số vụ, việc 

thụ lý giảm 226 vụ, việc. 

4 Tăng hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm trước nhưng không vượt quá quy định của ngành (án hủy, sửa không vượt 

quá 1,5%). 
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Trong giải quyết án hình sự không kết án oan người không có tội, không 

bỏ lọt tội phạm; hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo phù hợp với tính 

chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Một số vụ án có tính chất nghiêm 

trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ tốt 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các quyết định thi hành án hình sự được ban 

hành kịp thời; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và giảm 

án, tha tù được thực hiện đúng quy định. 

Trong giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh 

thương mại, lao động công tác hòa giải được quan tâm và đạt nhiều kết quả (hòa 

giải thành đạt 66,8%).  

TAND hai cấp đã tổ chức 15 phiên tòa rút kinh nghiệm; 01 phiên tòa xét 

xử theo hình thức trực tuyến; 03 phiên tòa lưu động; công bố 402 bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử TAND. Chất lượng hoạt 

động xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp ngày càng được nâng cao; hoạt động 

của Hội thẩm nhân dân đảm bảo đúng quy định trên nguyên tắc độc lập xét xử 

và tuân theo pháp luật. Tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn; cơ sở vật chất 

được quan tâm đầu tư mua sắm, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ của ngành. 

3. Về hạn chế, khuyết điểm 

 Ban thống nhất với đánh giá của TAND tỉnh và nhận thấy một số vụ án 

còn vi phạm trong việc áp dụng pháp luật5; tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của 

Thẩm phán còn xảy ra, tuy không vượt quá quy định của ngành nhưng tăng hơn so 

với cùng kỳ năm 20216; trong giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình một số 

quyết định, bản án còn vi phạm quy định về định giá tài sản, xác định lỗi của 

đương sự, áp dụng các căn cứ pháp lý khi giải quyết vụ án7. Qua kiểm sát xét xử 

các vụ án hình sự còn có bản án, quyết định giải quyết vụ án của Tòa án bị Viện 

kiểm sát ra kháng nghị, kiến nghị và được chấp nhận8. 

 

 

                                                

5 Qua kiểm sát phát hiện 05 bản án có vi phạm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật và một số vi phạm khác, 

như: Xử phạt bị cáo mức án quá nhẹ, xử lý vật chứng không đúng quy định của pháp luật… VKS đã kháng nghị 

phúc thẩm. 

6 Tăng hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021. 

7 Qua kiểm sát phát hiện 13 quyết định, bản án có vi phạm, như: Không tiến hành định giá tài sản theo quy 

định tại điểm b, khoản 3 Điều 104 BLTTDS; không xác định lỗi của các đương sự; áp dụng không đầy đủ các 

căn cứ pháp luật khi giải quyết vụ án; không xem xét đánh giá chứng cứ toàn diện, đầy đủ; chậm gửi bản án, 

quyết định. 

8 Phát hiện 05 bản án có vi phạm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật và một số vi phạm khác8 đã ban hành 

kháng nghị phúc thẩm 05 vụ/05 bị cáo8 và 01 kiến nghị8, được chấp nhận (Báo cáo số 273/BC-VKS, ngày 

07/6/2022 của Viện kiểm sát). 
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II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Ban Pháp chế thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 như báo cáo của TAND tỉnh. Đề nghị TAND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm mà Ban 

cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã đề ra9.  

2. Kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã nêu trong 

báo cáo và những nội dung đã được Viện Kiểm sát kiến nghị; đồng thời, đề ra 

các giải pháp chủ động phòng ngừa các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu 

cực trong hoạt động của Tòa án. 

3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác áp dụng pháp luật, bảo đảm thống nhất 

đúng quy định; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên trong quá trình giải 

quyết các loại vụ án; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả 

việc thực hiện cải cách hành chính tư pháp. 

4. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án nổi cộm, trọng điểm, phức tạp mà 

dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản 

lý, bảo vệ rừng, ma túy... 

5. Tiếp tục tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giải 

quyết các loại án cũng như chuyên môn, nghiệp vụ của Thẩm phán; thực hiện tốt 

các phiên tòa xét xử trực tuyến theo hướng dẫn của TAND tối cao và Nghị quyết 

số 33/2021/QH15 của Quốc hội. 

6. Tăng cường công tác hòa giải và đối thoại tại Tòa án nhằm nâng cao 

hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính bằng thỏa thuận của các bên. 

7. Thực hiện tốt công tác phối hợp theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp 

hành án án treo, cải tạo không giam giữ; người được hoãn chấp hành hình phạt tù, 

tha tù trước thời hạn tại địa phương.   

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TAND TỈNH 

Để đảm bảo tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 

33/2021/QH15. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để triển khai lắp 

đặt các trang thiết bị tại phòng xét xử TAND tỉnh, TAND thành phố và Trại tạm 

giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an thành phố Kon Tum. 

                                                

9 Nghị quyết số 09-NQ/BCS, ngày 20/01/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

công tác Tòa án năm 2022; Chương trình số 24/CTr-BCSĐ, ngày 23/02/2022 về trọng tâm cải cách tư pháp năm 

2022 để triển khai thực hiện trong TAND hai cấp. 
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Qua xem xét, Ban nhận thấy việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đã được 

quy định chi tiết tại Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021; Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 

28/7/2017 của TAND tối cao quy định về phòng xử án. Đề nghị TAND tỉnh có 

Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. 

Ban Pháp chế kính trình HĐND tỉnh Khóa XII, Kỳ họp thứ 3 xem xét./. 

 

  Nơi nhận:                               
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHD.                                                                                                                            

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Trần Bá Tuấn 
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