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BÁO CÁO TÓM TẮT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
Tại Kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Thực hiện nội dung chương trình làm việc tại Kỳ họp cuối năm 2021 Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Tòa án nhân dân
tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm
công tác năm 2022 với những nội dung như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC
1. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ
1.1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án
Năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý, giải quyết
6.254/7.208 vụ, việc các loại, còn lại 954 vụ, đạt tỷ lệ là 87%, trong đó: Các Tòa
chuyên trách của Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 691/1.061 vụ án các
loại, đạt tỷ lệ 65,13%; Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử
5.563/6.147 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,50%. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được
bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các vụ án bị hủy do lỗi chủ quan 33,5 vụ, chiếm
tỷ lệ 0,53%; các vụ án bị sửa do lỗi chủ quan 20,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,33%.
1.2. Công tác xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; công
tác thi hành án hình sự, hành chính; công tác kiểm tra nghiệp vụ và giải quyết kiến
nghị, khiếu nại, tố cáo tư pháp được Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết kịp thời,
đúng quy định của pháp luật
2. Những vụ việc tồn đọng kéo dài chưa giải quyết
Trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án tại Tòa án hai cấp tỉnh Quảng
Nam có một số vụ án kéo dài thời hạn giải quyết do ảnh hưởng của tình hình dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hoặc chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ do
phải chờ cơ quan, tổ chức cung cấp. Tuy nhiên, những trường hợp này không phát
sinh khiếu nại kéo dài.
3. Kết quả triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo, số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu
cầu Tòa án nhận được 3.819 đơn. Số lượng đơn đủ điều kiện tiến hành hòa giải,
đối thoại 2.850 đơn; số lượng vụ việc đã hòa giải thành, đối thoại thành 290 vụ,
việc; số lượng vụ việc đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại
thành: 262 vụ, việc. Đến nay, hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai
cấp tỉnh Quảng Nam đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, đúng quy định.
4. Công tác cải cách tư pháp
Trong năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 107
phiên tòa rút kinh nghiệm và đăng tải đã đăng tải 1.091 bản án, quyết định trên
Cổng thông tin điện tử Tòa án.
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Quá trình giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình,
kinh doanh thương mại, lao động hòa giải đã hòa giải thành 3.157/5.001 vụ, việc,
chiếm 63,12%, vượt chỉ tiêu hòa giải thành 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.
5. Công tác phối hợp liên ngành
Ngoài công tác phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải
quyết, xét xử các vụ án hình sự. Tòa án nhân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tạp trung
phối hợp với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong việc 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,
đương sự khiếu nại.
Với nhiệm vụ là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
tỉnh và Hội đồng tư vấn pháp luật tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thực
hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
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.
6. Công tác Hội thẩm nhân dân
Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp
huyện đã bầu ra 341 vị Hội thẩm nhân dân Tòa án hai cấp, đảm bảo tiêu chuẩn về
số lượng, cơ cấu theo quy định. 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 2021 có 3.458 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.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam 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 đảm bảo đúng
quy định của pháp luật, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của cá nhân, tổ chức. Quá trình giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp dân
sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động hòa giải đã hòa giải thành
3.157/5.001 vụ, việc, chiếm 63,12%, vượt chỉ tiêu hòa giải thành theo quy định của
Tòa án nhân dân tối cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình triển khai
thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là:
- Tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính chưa đạt;
- Cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu công tác
xét xử hiện nay, chưa có phòng xét xử thân thiện đối với các vụ án hôn nhân gia
đình và người chưa thành niên…
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- 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 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
- Năm 2021, 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
phức tạp 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 Quốc hội, Tòa án nhân dân
tối cao kịp thời bổ sung chỉ tiêu biên chế để Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng
Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện xem xét hỗ
trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án hai cấp, nhiệm kỳ
2021-2026.
- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo UBND cấp huyện, các Sở,
Ban, ngành phối hợp tốt trong việc cung cấp chứng cứ theo yêu cầu để Tòa án giải
quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ án liên quan đến tranh chấp dân sự liên quan
đến quyền sử dụng đất và các khiếu kiện về hành chính.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2022
Năm 2021 toàn thể Thẩm phán, cán bộ, công chức, 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 thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chiến lược 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”; triển khai thực hiện 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 Chỉ thị, 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; 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
2022 của Tòa án nhân dân.
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2. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu 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.
3. Thực hiện 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 phải
đúng pháp luật.
4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để tổ chức
các phiên tòa rút kinh nghiệm; phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước
trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án, trong đó tập trung phối hợp với Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp về việc cung cấp
tài liệu, chứng cứ và tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, hành chính.
5. 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. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ
thống Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam; đẩy mạnh
hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án; phát huy tác
dụng, bổ sung, hoàn chỉnh, mở rộng và tăng cường khả năng hoạt động của Cổng
Thông tin điện tử Tòa án nhân dân hai cấp.
6. 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; Quyết định 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án
TANDTC về việc quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong
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.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2021 của Tòa án nhân
dân tỉnh Quảng Nam. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Các đại biểu HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VP, VT (03 bản).

CHÁNH ÁN

Đặng Quốc Lộc
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