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Năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ công 

tác trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh việc quán triệt 

các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy và chung tay cùng cộng đồng tích cực thực hiện các biện 

pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam 

tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các mặt công tác đã đề ra; trong đó, tập trung tổ chức 

hoạt động xét xử đảm bảo tiến độ, chất lượng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đơn vị hiện 

vẫn trong tình trạng thiếu hụt biên chế, nhất là các chức danh tư pháp. Tuy nhiên, dưới 

sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối 

cao, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, ban ngành 

các cấp, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đề ra 

trong năm 2020. 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ 

Năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 

6.529/7.354 vụ, việc các loại, còn lại 825 vụ, đạt tỷ lệ là 88,78%(1). Trong đó: Các Tòa 

chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 674/953 vụ án các loại, 

còn lại 279 vụ, đạt tỷ lệ  70,72%; Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử 

5.855/6.401 vụ, việc, còn lại 546, đạt tỷ lệ 91,47%. Tỷ lệ các vụ án bị hủy do lỗi chủ 

quan 28,5 vụ, chiếm tỷ lệ  0,44%; các vụ án bị sửa do lỗi chủ quan 21,5 vụ, chiếm tỷ lệ 

0,33% [Tỷ lệ án hủy cao hơn năm 2019, tỷ lệ án sửa thấp hơn năm 2019 (năm 2019: tỷ 

lệ án hủy là 0,34%, tỷ lệ án sửa là 0,53%)]. 
 

1.1. Giải quyết, xét xử án hình sự 

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.342 vụ án, với 2.390 bị cáo; đã giải quyết, xét 

xử 1.314 vụ, với 2.266 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,91% về số vụ và 94,81% về số bị cáo(2). 

Trong đó, Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 413 vụ/698 bị cáo, đã giải quyết, 

xét xử 405 vụ/669 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,06% về số vụ và 95,84% về số bị cáo; Tòa án 

nhân dân cấp huyện thụ lý 929 vụ/1.692 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 909 vụ/1.597 bị 

cáo, đạt tỷ lệ 97,85% về số vụ và 94,39% về số bị cáo. 

                                           
          (1)   Năm 2019 giải quyết, xét xử 6.080/7.516 vụ, việc. 

       (2)    Năm 2019 giải quyết, xét xử 1.290/1.453 vụ án hình sự với 2241/2.547 bị cáo. 
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Năm 2020, số lượng các vụ án hình sự thụ lý giảm so với năm 2019, tuy nhiên 

một số loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp như: tội giết người 28 vụ/41 bị cáo 

(năm 2019: 26 vụ/30 bị cáo), tội trộm cắp tài sản 256 vụ/318 bị cáo (năm 2019: 292 

vụ/405 bị cáo), tội cướp giật tài sản 14 vụ/22 bị cáo (năm 2019: 20 vụ/33 bị cáo), các 

tội phạm về  ma túy 163 vụ/211 bị cáo (năm 2019: 149 vụ/219 bị cáo)… 

Hình phạt mà các Tòa án đã áp dụng đối với từng bị cáo đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống tội phạm, góp phần 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, đã áp dụng 

hình phạt Tù chung thân đối với 02 bị cáo; từ 15 đến 20 năm tù đối với 07 bị cáo; từ 

07 đến 15 năm tù đối với 88 bị cáo; từ 03 đến 07 năm tù đối với 148 bị cáo; dưới 03 

năm tù đối với 650 bị cáo; có 202 bị cáo được hưởng án treo; có 138 bị cáo bị xử phạt 

cải tạo không giam giữ, có 192 bị cáo bị xử phạt tiền. 
 

 

1.2. Giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự  

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 1.256/1.832 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

68,56%(3). Trong đó, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 

132/287 vụ việc, đạt tỷ lệ 45,99%; Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết, xét xử 

1.124/1.545 vụ, việc, đạt tỷ lệ 72,75%. Các loại tranh chấp phổ biến: tranh chấp về 

hợp đồng vay tài sản 390 vụ, tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất 515 vụ, 

tranh chấp chia thừa kế 177 vụ, tranh chấp kiện đòi lại tài sản 60 vụ…  

Trong quá trình giải quyết, xét xử, Tòa án nhân dân hai cấp đã áp dụng đúng các 

quy định của pháp luật tố tụng và luật nội dung, đảm bảo thời hạn xét xử, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự; tuân thủ nguyên tắc tự định đoạt và tự nguyện thỏa 

thuận của đương sự; kiên trì hòa giải nhằm tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân 

sự, đáp ứng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, hạn chế xung đột trong nhân dân. 
 

1.3. Giải quyết, xét xử các vụ việc hôn nhân và gia đình 

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 3.380/3.474 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,29%(4). 

Trong đó, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 40/47 vụ, việc, 

đạt tỷ lệ 85,11%, Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết 3.340/3.427 vụ, đạt tỷ lệ 97%.  

Nguyên nhân dẫn đến việc xin ly hôn tập trung nhiều nhất là do mâu thuẫn gia 

đình 2.270 vụ; số còn lại là do đánh đập, ngược đãi, bạo lực gia đình 345 vụ, do 

nghiện ma túy, cờ bạc, bia rượu 212 vụ, do ngoại tình 161 vụ, do mâu thuẫn về kinh tế 

28 vụ, các nguyên nhân khác 240 vụ.  

Quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình, Tòa án nhân dân hai 

cấp đã áp dụng đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi của các đương sự 

trong việc phân chia tài sản, đặc biệt là quyền lợi hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. 
   

1.4. Giải quyết, xét xử các vụ án kinh doanh - thương mại, lao động, hành 

chính và phá sản: 

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 194/321 vụ án 

hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản, đạt tỷ lệ 60,43%(5). Trong đó, 

                                           
       (3)    Năm 2019 giải quyết, xét xử 1.164/1.911 vụ, việc dân sự. 
 
 

          (4)    Năm 2019 giải quyết, xét xử 3.176/3.583 vụ, việc hôn nhân và gia đình. 
 

          (5)    Năm 2019 giải quyết 214/331 vụ án KDTM, LĐ, HC, phá sản; 
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các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết 96/205 vụ, đạt tỷ lệ 47%; Tòa án 

nhân dân cấp huyện giải quyết 98/116 vụ, đạt tỷ lệ 84,48%, cụ thể như sau: 

- Giải quyết án tranh chấp kinh doanh - thương mại 92/115 vụ, đạt tỷ lệ 80% (Tòa 

án nhân dân tỉnh giải quyết 08/15 vụ, đạt tỷ lệ 53%, Tòa án cấp huyện giải quyết 

84/100 vụ, đạt tỷ lệ 84%).  

- Giải quyết án tranh chấp lao động 05/05 vụ, đạt tỷ lệ 100% (đều là án của Tòa 

án nhân dân cấp huyện thụ lý, giải quyết). 

- Giải quyết án hành chính 96/199 vụ, đạt tỷ lệ 48,24% (Tòa Hành chính Tòa án 

nhân dân tỉnh giải quyết 87/188 vụ, đạt tỷ lệ 46,3%, Tòa án nhân dân cấp huyện giải 

quyết 09/11 vụ, đạt tỷ lệ 81,82%). Năm 2020, số lượng các vụ án hành chính tiếp tục 

tăng, các khiếu kiện nhiều nhất hiện nay là quyết định hành chính, hành vi hành chính 

trong lĩnh vực quản lý đất đai; giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng 

mặt bằng, tái định cư (191 vụ).  

- Án phá sản doanh nghiệp, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đang thụ lý, giải 

quyết 02 vụ. 
 

1.5. Áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án 

Năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý và giải quyết 

385/385 việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, đạt tỷ lệ 100%; 

cụ thể như sau: Áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng 02 trường hợp, đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc 178 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 04 

trường hợp; xét miễn, giảm thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính 200 trường 

hợp; giải quyết khiếu nại 01 trường hợp. 

Trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Tòa án nhân dân 

hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đúng theo quy định của pháp 

luật. Không có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị cấp trên hủy, sửa. 

1.6. Công tác thi hành án hình sự, hành chính và kiểm tra nghiệp vụ 

- Công tác thi hành án hình sư: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã ban 

hành quyết định thi hành án hình sự đối với 1.212/1.212 người bị kết án đã có hiệu lực 

pháp luật, đạt tỷ lệ 100% (Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 63/63 quyết định thi hành 

án, Tòa án nhân dân cấp huyện đã ban hành 1.149/1.149 quyết định thi hành án). Đã 

ủy thác thi hành án 137 trường hợp, có 27 trường hợp đang được hoãn thi hành án. Xét 

giảm án và tha tù trước thời hạn cho 1.328 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm. 

- Công tác thi hành án hành chính: Theo yêu cầu của đương sự, Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính 14 trường hợp. 

- Công tác kiểm tra nghiệp vụ: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra 

3.865 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 18 đơn vị Tòa án nhân dân cấp 

huyện, 4.250 hồ sơ vụ án các loại và 1.082 hồ sơ thi hành án hình sự. 
 

1.7. Công tác xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tư pháp 

- Về kiến nghị: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 02 kiến 

nghị khắc phục vi phạm pháp luật về thủ tục tố tụng trong việc giải quyết vụ án của 

Viện kiểm sát nhân dân và đã kịp thời khắc phục vi phạm theo kiến nghị. 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 

100/100 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 100% (khiếu nại 98/98 đơn; tố cáo 02/02 

đơn), trong đó: Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý và giải quyết 80/80 đơn (78 đơn khiếu nại, 
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02 đơn tố cáo), Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý và giải quyết 20/20 đơn khiếu nại. 

Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, 

không có vụ việc nổi cộm, gây bức xúc, tạo dư luận xấu trong nhân dân.  
 

2. Công tác xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp 

2.1. Công tác tổ chức cán bộ và Hội thẩm nhân dân 

- Về công tác tổ chức cán bộ: Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triển 

khai thực hiện đồng bộ các chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; trong đó đã tập 

trung xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, thực hiện đề án tinh giản biên chế, đề án vị trí 

việc làm, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tòa án cấp huyện, thực hiện công tác  điều 

động, biệt phái Thẩm phán, Thư ký thuộc thẩm quyền quản lý, đáp ứng yêu cầu tăng 

cường năng lực xét xử cho các đơn vị đang thiếu người, khối lượng công việc lớn. 

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, 

động viên cán bộ, công chức, người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên 

hoàn thành tốt nhiệm được giao, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thực hiện tốt Chỉ thị 

35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phối hợp chặt chẽ với cấp 

ủy địa phương giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả: Đồng chí 

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 

16 đồng chí Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia Ban Chấp 

hành Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Công tác Hội thẩm nhân dân: Lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp làm tốt công 

tác phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên 

quan, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án. Năm 

2020, có 3.566 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử, chất lượng xét xử đảm bảo 

yêu cầu, các vị Hội thẩm nhân dân đã chủ động sắp xếp kế hoạch công tác, tham gia 

đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm trong các đợt tập huấn nghiệp vụ. 
 

2.2. Công tác quản lý kinh phí và cơ sở vật chất 

Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, việc lập dự toán, điều hành chi, 

quyết toán ngân sách được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo chi 

tiêu tiết kiệm; mọi hoạt động liên quan đến tài chính đều được công khai, minh bạch. 

Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức và người lao 

động; sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước; không có 

trường hợp lạm dụng chức quyền ngoài hoạt động công vụ để sử dụng tài sản công 

trong quá trình công tác.  

Năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra quyết toán 

ngân sách đối với đơn vị dự toán cấp 3 (Tòa án nhân dân cấp huyện), qua kiểm tra đã 

chấn chỉnh kịp thời các sai sót để các đơn vị dự toán cấp 3 điều hành chi ngân sách 

đúng quy định của pháp luật. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra 

quyết toán ngân sách năm 2019, Cục Kế hoạch Tài chính Tòa án nhân dân tối cao đã 

kiểm tra và phê duyệt quyết toán, qua công tác kiểm tra đã đánh giá cao việc quản lý 

kinh phí và cơ sở vật chất của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

3. Công tác cải cách tư pháp 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách tư pháp theo Kết 

luận số 92-KL/TW ngày ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện 
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Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư 

pháp đến năm 2020. Năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã bám sát 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Cải cách tư pháp tỉnh 

Quảng Nam để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tập trung vào việc 

nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; chú trọng tranh tụng tại phiên 

tòa; xét xử nghiêm minh các vụ án về tham nhũng, kinh tế; tăng cường công tác hòa 

giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; tích cực tham 

gia góp ý vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật. 

Tăng cường đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư 

pháp, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 16/11/2017 của 

Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Năm 2020, Tòa án nhân 

dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 57 phiên tòa rút kinh nghiệm.  

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin 

điện tử Tòa án, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Thẩm phán 

mã hóa, đăng tải các bản án, quyết định kịp thời, chính xác. Trong năm đã đăng tải 

1.243 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án. 
 

4. Một số công tác khác 

4.1. Công tác văn phòng, tổng hợp 

Công tác tiếp nhận, thụ lý đơn khởi kiện, hồ sơ vụ án được thực hiện chặt chẽ, 

nhanh chóng; bộ phận hành chính - tư pháp thường xuyên báo cáo về số lượng, chất 

lượng, tiến độ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ đã giúp lãnh đạo nắm bắt và chỉ đạo 

kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại; là đầu mối thực hiện việc rà 

soát, tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin chính xác về lý lịch tư pháp. Chuẩn bị tốt 

các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị triển khai công tác năm, hội nghị tập huấn, 

phục vụ công tác tổ chức xét xử; duy trì quản trị và biên tập tin bài trên Trang thông 

tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh. 

4.2. Công tác thi đua, khen thưởng 

Trong năm 2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng 

của Trung ương, của Tòa án nhân dân tối cao và của địa phương, Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-

TĐKT ngày 20/02/2020 xác định mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020; đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua yêu nước. Ngay từ đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam đề ra nhiều giải pháp công tác, quyết tâm phấn đấu thực 

hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, lập nhiều thành tích thiết 

thực Chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đảng các 

cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 75 năm 

Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2020). 

Kết thúc năm thi đua 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã lập thủ tục đề 

nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng: Cờ Thi đua Tòa án nhân dân cho 02 tập thể; công 

nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 22 tập thể và danh hiệu Chiến sĩ thi đua Tòa án 

nhân dân cho 08 cá nhân; Bằng khen cho 07 tập thể và 37 cá nhân (với 19 cán bộ, công 

chức và 18 Hội thẩm nhân dân). 

Trên cơ sở kết quả khen thưởng của những năm trước, năm 2020 Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 
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Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Nhất; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam và Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ được tặng thưởng 

Huân chương Lao động hạng Ba. Kết quả này đã góp phần động viên, tạo động lực 

thúc đẩy cán bộ, công chức phấn đấu, hăng hái thi đua trong thời gian đến.  

Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam trong năm 2020 tiếp tục được giữ vững về phong trào, chất lượng tiếp tục 

được nâng cao. Kết quả thi đua, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích.  

4.3. Công tác hợp tác quốc tế 

Thực hiện chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai các hoạt động 

hợp tác với các nước Lào, Campuchia nói chung, trong đó, có các tỉnh có chung đường 

biên giới với Lào, Campuchia. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam được Tòa án nhân 

dân tối cao giao nhiệm vụ duy trì và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống với 

Tòa án tỉnh Sê Kong Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tính từ năm 2012, Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao lưu, ký kết bản ghi nhớ với Tòa án tỉnh Sê Kong 

- Lào; từ đó đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thường xuyên duy trì tốt mối 

quan hệ hợp tác hữu nghị định kỳ hằng năm với Tòa án tỉnh Sê Kong trên tinh thần 

phối hợp hỗ trợ vật chất, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, tương trợ tư pháp.  

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế không chỉ củng cố hơn 

nữa mối quan hệ hợp tác của Tòa án tỉnh Quảng Nam và Tòa án tỉnh Sê Kong- Lào, 

mà còn là cơ hội để chúng ta chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về pháp luật và những 

thành tựu về công tác xét xử của Tòa án Việt Nam trong tiến trình cải cách tư pháp, 

góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của hệ thống Tòa án nước ta trên trường quốc tế. 

4.4. Công tác phối hợp liên ngành 

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình giải 

quyết các vụ án hình sự đã chủ động đề xuất hoặc tham gia đầy đủ các cuộc họp liên 

ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để trao đổi nhận thức đối với những vấn đề 

còn có ý kiến khác nhau trong áp dụng pháp luật.  

Trong quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước khi thu 

thập, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ, Tòa án đã chủ động, tích cực, thường xuyên 

rà soát, nắm bắt thông tin về kết quả cung cấp thông tin, tài liệu của các cơ quan, kịp 

thời củng cố hồ sơ đủ điều kiện đưa vụ án ra xét xử, không để án quá hạn luật định. 

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, rà 

soát các bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính 

hoặc đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tùy từng trường hợp cụ thể. 

4.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Phát huy kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền pháp luật những năm 

trước, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các phiên tòa, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh - Truyền hình 

Quảng Nam thực hiện Chuyên mục Tòa án phát sóng định kỳ hàng tháng trên sóng 

phát thanh truyền hình tỉnh được nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 

đánh giá có hiệu quả.  
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đánh giá chung 
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Năm 2020, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam và 

của Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2020, Ban cán sự đảng Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-BCS ngày 14 tháng 01 

năm 2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 

của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kết luận số 01/KL-UBTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 

triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. Kết thúc năm 2020, Tòa án 

nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được 

giao. Trong giải quyết án hình sự không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt 

tội phạm; các phán quyết của Hội đồng xét xử đúng pháp luật, bảo vệ được lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nhiều đơn vị kịp thời đưa 

ra xét xử vụ án có đối tượng phạm tội liên quan đến dịch bệnh Covid-19 theo đúng yêu 

cầu tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương 

Số lượng vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động hòa 

giải thành 3.437/4.729 vụ, việc, chiếm 72,68%, vượt chỉ tiêu hòa giải thành quy định 

tại Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

về tăng cường công tác hòa giải tại Tòa án nhân dân, tạo thuận lợi cho công tác thi 

hành án dân sự và tháo gỡ vướng mắc, hạn chế xung đột trong nhân dân. Không có án 

quá hạn luật định. Không có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp, quyết định 

giải quyết khiếu nại áp dụng biện pháp xử lý hành chính, quyết định thi hành án hình 

sự bị cấp trên hủy, sửa. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình triển 

khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn phát sinh một số tồn tại, hạn chế như sau:  

- Tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra; 

- Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc của một số Tòa án cấp huyện và trụ sở 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xuống cấp, các phòng làm việc theo thiết kế 

trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay, chưa có phòng xét xử thân thiện đối 

với các vụ án hôn nhân gia đình và người chưa thành niên… 

- Khó khăn lớn nhất đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam trong năm 

qua là thiếu nguồn nhân lực trong khi số lượng án tăng, áp lực công việc khá lớn, nhất 

là đối với đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Tòa án. Đồng thời, tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, đặc biệt là sự bùng phát đợt 2 của dịch 

bệnh Covid-19 mà tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương nằm trong tâm 

dịch, đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và 

đời sống cán bộ, công chức, người lao động, nhiều phần việc chưa triển khai thực hiện 

được theo đúng kế hoạch.  
   

2. Đề xuất, kiến nghị  

- Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Đề 

nghị Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để Tòa án triển khai thi hành 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ở Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đạt kết 

quả cao. 

- Năm 2020, tỷ lệ giải quyết các loại vụ án tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam không cao, ngoài nguyên nhân tình hình dịch bệnh Covd-19 diễn biến 
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phức tạp, bão lụt liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn có nguyên nhân là 

chỉ tiêu biên chế nhất là chỉ tiêu Thẩm phán và Thư ký chưa được bổ sung kịp thời. Vì 

vậy, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao kịp thời bổ sung chỉ tiêu biên chế nhất là chỉ 

tiêu Thẩm phán, Thư ký để Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam hoàn thành tốt 

hơn nhiệm vụ được giao. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG NĂM 2021 

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2021 toàn thể Thẩm phán, cán bộ, công 

chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam quyết tâm phấn đấu 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương về công tác cải cách 

tư pháp; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những 

biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 

khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về công tác 

cán bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 

25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện nghiêm Luật phòng 

chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng nội bộ theo nghị quyết của Tỉnh ủy 

và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; bám sát các yêu cầu, mục tiêu tại Nghị 

quyết số 96/2019/NQ - QH14 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về “Công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, 

của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án” và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 

2021 của Tòa án nhân dân. 

2. Phối hợp với Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Thường 

trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố hiệp thương giới 

thiệu nhân sự và trình Hội đồng nhân dân các cấp bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án hai 

cấp trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả các giải pháp nhằm nâng cao 

chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ 

giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về 

tư pháp đạt về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh 

tụng tại phiên tòa; nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường 

công tác hoà giải trong các vụ, việc dân sự và đối thoại trong các vụ án hành chính; 

kiên quyết không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, không áp dụng 

án treo không đúng quy định của pháp luật; không để án quá hạn luật định; không tạm 

đình chỉ việc giải quyết các vụ án khi không có căn cứ pháp luật; kịp thời đưa ra giải 

quyết vụ án khi căn cứ tạm đình chỉ đã hết; tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm. 

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan 

hành chính nhà nước trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án, trong đó tập trung 

phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp, thu thập chứng cứ 

và tham gia tố tụng trong các vụ án tranh chấp dân sự, hành chính. 
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5. Làm tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo ra quyết định thi hành án đúng 

thời hạn 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật; đảm bảo việc hoãn, 

tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng pháp luật.  

6. Tập trung các nguồn lực triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp; kiện toàn Bộ phận Hành 

chính - Tư pháp tại Tòa án nhân dân hai cấp với mục tiêu phục vụ tốt nhất yêu cầu của 

nhân dân, công khai hóa hoạt động của Tòa án. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án; tăng cường khả năng hoạt động của Trang 

Thông tin điện tử Tòa án nhân dân hai cấp. 

8. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1253/2008/QĐ-TCCB ngày 18/9/2008 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án 

nhân dân; thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, quản lý, giám sát chặt 

chẽ hoạt động công vụ của Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục 

kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp; làm tốt công tác quy 

hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái cán 

bộ. 

9. Tiếp tục bám sát chủ đề thi đua “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với 

phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn việc thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 

Trên đây là Báo cáo kết quả các mặt công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 

công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam, kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh      Để  

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh    báo  

  - Đại biểu HĐND tỉnh         cáo 
  - Lưu VT, TH. 
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Đã ký 
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