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                                            BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo củaTòa án nhân dân huyện  

về kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021   

 

Căn c   u t T  ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày    tháng 6 năm 2015;  

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t T  ch c ch nh phủ và  u t T  ch c 

ch nh quy n  ia ph  ng ngày 22 tháng    năm 20   

Căn c   u t  o t  ộng giám sát của  uốc hội và  ội   ng nh n d n ngày 20 tháng    

năm 2015; 

Thực hiện Thông báo số 32 /TB-TT ĐND ngày 22  tháng 3 năm 2021 của 

Th ờng trực  ĐND huyện v  việc ph n công chuẩn b  nội dung kỳ họp th   5 ( kỳ 

họp t ng kết),  ội   ng nh n d n huyện khóa XX, nhiệm kỳ 20 6-2021 

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 06/BC-TAND ngày 12 tháng 3 

năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện. Kết quả thẩm tra như sau: 

1. Kết quả đạt được  

 - Ban Pháp chế nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác  nhiệm kỳ 

2016-2021 của Tòa án nhân dân huyện.Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân huyện 

đã th     t ng số     v , việc các  o i, đã giải quyết,   t            v   đ t 98,3%), 

còn   i 08 v  đang giải quyết trong th i h n  u t đ nh  chất  ượng   t    bảo đảm  

các v  án đã được   t    nghiêm minh đúng ngư i, đúng tội, đúng pháp  u t, 

không có v  án b    t    oan sai hoặc bỏ  ọt tội ph m. Công tác giải quyết các 

v  việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương m i,  ao động 

đã bảo đảm quyền và  ợi ích hợp pháp của các đương sự; Công tác tiếp công dân 

và giải quyết khiếu n i tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy đ nh , không để 
tồn đọng hoặc quá h n;Việc t  chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải 

cách tư pháp được thực hiện nghiêm túc giúp các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, 

Thư k  tích  ũy thêm kinh nghiệm thực tiễn. Công tác thi hành án hình sự  công tác 

t  chức, cán bộ và các nhiệm v  cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả và có 

nhiều chuyển biến tích cực. Tòa án nhân dân huyện hoàn thành tốt các nhiệm v  

chính tr , góp phần vào việc giữ vững an ninh chính tr , tr t tự an toàn  ã hội của 

đ a phương. 

2. hạn chế, tồn tại  

Ngoài những kết quả đ t được nêu trên, Toà án nhân dân huyện vẫn còn một 

số tồn t i, h n chế như:  
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 Chất  ượng một số bản án còn h n chế, các v  án b  s a 03/312 v  chiếm 

0,96%  án b  hủy một phần để điều tra   i 0   28 v  chiếm 0,8% do  ỗi chủ quan 

của Thẩm phán  việc   t    các v  án hình sự của Toà án nhân dân còn một số 

thiếu sót, nên Viện kiểm sát nhân dân đã ban hành 02 kiến ngh  yêu cầu khắc 

ph c vi ph m  chưa thông báo kết quả   t    đến chính quyền đ a phương nơi 

có công dân vi ph m.  

3. Kiến nghị của Ban Pháp chế 

- Tiếp t c nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp v , chất  ượng   t   , nhất 

 à việc   t    tội ph m  âm ph m sở hữu và các v  án hành chính. Không để  ảy 

ra kết án oan sai hoặc bỏ  ọt tội ph m, h n chế mức thấp nhất tỷ  ệ án b  cải s a; 

đ i mới phương thức chỉ đ o, điều hành và cải cách thủ t c hành chính tư pháp 

theo hướng nhanh gọn, hiệu quả. Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện 

triển khai tốt công tác  ựa chọn, giới thiệu nhân sự Hội thẩm nhân dân đảm bảo đủ 

số  ượng và chất  ượng để trình HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 202 -2026. 

Trên đây  à báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân 

huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân kính trình kỳ 

họp thứ    Hội đồng nhân dân huyện xem xét./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện  

- Lãnh đ o UBND huyện  

- Đ i biểu HĐND huyện  

- Thành viên Ban Pháp chế  

- VKSND,TAND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                Phạm Thanh Phương 
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