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trọng tâm công tác năm 2020 của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam) 
 
 

Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm và các tranh chấp 

trong nội bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; các loại vụ án 

phải thụ lý, giải quyết ngày càng tăng nhưng chỉ tiêu biên chế chưa được thay đổi do 

phải tinh giản theo quy định của Đảng; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Tòa 

án hai cấp chưa được đầu tư kịp thời; đời sống cán bộ, công chức Tòa án còn gặp 

nhiều khó khăn nhất định. Với những khó khăn, thách thức lớn đó nhưng 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 HĐND, UBMTTQVN tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực, 

trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan, ban ngành liên quan; đặc biệt là sự 

đoàn kết, nổ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nên Tòa 

án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công 

tác đề ra. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ 

Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 

6.379/6.664 vụ, việc các loại, còn lại 285 vụ, việc; đạt tỷ lệ chung là 95,72%. So với 

năm 2018, giải quyết, xét xử giảm 500 vụ, việc (1).Trong đó, các Tòa chuyên trách 

Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 713/764 vụ việc, đạt tỷ lệ chung là 

93,32%; Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết, xét xử 

5.666/5.900 vụ việc, đạt tỷ lệ chung là 96,03%. Tỷ lệ các vụ án bị hủy do lỗi chủ 

quan 22 vụ (hình sự 11 vụ; dân sự 10 vụ; kinh doanh thương mại 01 vụ), tỷ lệ 0,34%, 

các vụ án bị sửa do lỗi chủ quan là 34 vụ (hình sự 14 vụ; dân sự 15 vụ; hành chính 04 

vụ, kinh doanh thương mại 01), tỷ lệ 0,53%. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan năm 

2019 thấp hơn so với năm 2018 (năm 2018, tỷ lệ án bị hủy do lỗi chủ quan là 0,65%; 

tỷ lệ án bị sửa do lỗi chủ quan là 0,59%). 

Tình hình thụ lý giải quyết từng loại vụ án cụ thể như sau: 

1.1. Giải quyết, xét xử án hình sự: 

Tòa án hai cấp thụ lý 1.274 vụ án, với 2.284 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 1.257 

vụ, với 2.254 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,67% số vụ và 98,69% số bị cáo(2). Trong đó, Tòa 

                                           
(1)        Năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam thụ lý 7.258 vụ, việc; giải quyết 6.879 vụ, việc, đạt 

tỷ lệ 94,77%. 
 

(2) Năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Quảng Namthụ lý 1.227 vụ/1.875 bị cáo; đã giải quyết, xét 

xử 1.2203 vụ/1.829 bị cáo, đạt tỷ lệ 98%.  
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Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 380 vụ/625 bị cáo và giải quyết 379 vụ/624 bị 

cáo, đạt tỷ lệ 99,74% số vụ và đạt tỷ lệ 99,84 % số bị cáo; Tòa án nhân dân cấp huyện 

thụ lý 894 vụ/1.659 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 878 vụ/1.630 bị cáo, đạt tỷ lệ 

98,21% về số vụ và 98 về số bị cáo. 

Năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, các loại 

tội phạm như Trộm cắp tài sản, ma túy, tội xâm phạm sức khỏe, tính mạng con người, 

tội cướp, cướp giật tài sản, tội vi phạm quy đinh về tham gia giao thông đường bộ 

vẫn còn xảy ra nhiều gây ra hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Quán 

triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy về công tác 

đấu tranh phòng chống tội phạm, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tăng 

cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố để 

đưa ra xét xử kịp thời, đúng thời hạn pháp luật quy định những vụ án được dư luận 

quan tâm, có tính chất, mức độ nguy hiểm cao; có điểm nóng về tình hình an ninh trật 

tự; những vụ án tham nhũng…Hội đồng xét xử Tòa án các cấp khi xét xử đã đánh giá 

đầy đủ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của người phạm tội để áp dụng 

các mức hình phạt nghiêm minh; đặc biệt đối với nhóm tội ma túy, giết người đã đưa 

ra xét xử trong năm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 6 án Chung thân, 2 án Tử hình và 

xử nhiều mức án tù có thời hạn cũng như hình phạt khác đảm bảo được yêu cầu của 

công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội.  

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

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 1.301/1.512 vụ việc, đạt tỷ lệ 

86,04%(3). Trong đó, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải  quyết, xét xử 

192/220 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,27%; Tòa án cấp huyện giải quyết, xét xử 1.109/1.292 

vụ, việc, đạt tỷ lệ 85,83%%.  

Các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản, tranh chấp về thừa kế tài sản, tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại... vẫn 

còn diễn biến phức tạp. Quá trình giải quyết các vụ án dân sự, Tòa án nhân dân hai 

cấp đã áp dụng đúng các quy định của pháp luật tố tụng và luật nội dung đảm bảo 

được thời hạn xét xử, các phán quyết của Hội đồng xét xử 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 loại án tranh chấp, Tòa án luôn tôn trọng và thực hiện đầy đủ nguyên tắc tự 

định đoạt và tự nguyện thỏa thuận của đương sự; kiên trì hòa giải, đối thoại, tạo thuận 

lợi cho công tác thi hành án dân sự và tháo gỡ vướng mắc, hạn chế xung đột trong 

nhân dân. 

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

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 3.170/3.196 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,19%(4). 

Trong đó, các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 46/48 vụ, đạt 

                                           
(3) Năm 2018,TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý và giải quyết 1.318/1.583 vụ việc tranh 

chấp dân sự, đạt tỷ lệ 83,25%. 
4) Năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam giải quyết, xét xử 4.076/4.136 vụ, việc hôn nhân 

gia đình, đạt tỷ lệ 83,25%. 
(5) Năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam giải quyết, xét xử 282/312 vụ, việc kinh doanh 

thương mại, lao động, hành chính, đạt tỷ lệ 90,38%. 
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tỷ lệ 95,83%; Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết, xét xử 3.124/3.148 vụ việc, đạt 

tỷ lệ 99,247%. 

Qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án Hôn nhân gia đình năm hằng năm và 

năm 2019 thì thấy: Trong các loại án tranh chấp hiện nay, án Hôn nhân gia đình 

chiếm tỷ lệ cao nhất, nguyên nhân dẫn đến ly hôn là do các mâu thuẫn như tính tình 

không hợp, thiếu trách nhiệm trong cuộc sống, bị đánh đập, ngược đãi, do nghiện ma 

túy, cờ bạc, ngoại tình và khó khăn về kinh tế…, phần lớn những người ly hôn ở vào 

độ tuổi từ 20 - 40 tuổi; việc kết hôn và ly hôn là quyền của con người được pháp luật 

tôn trọng và bảo vệ, nhưng qua thực tiễn giải quyết và xét xử loại việc này cũng cho 

thấy tuy đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng cao, kinh tế phát triển, song về 

việc xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc để tạo ra sự ổn định cho xã hội 

có dấu hiệu thiếu tính bền vững cần được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân 

quan tâm tăng cường trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt hơn 

nữa sự ổn định của mỗi gia đình, hạn chế thấp nhất việc ly hôn,  xây dựng gia đình 

thật sự là tế bào của xã hội. Nhìn chung, án hôn nhân và gia đình được giải quyết đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền lợi của các đương sự trong việc 

phân chia tài sản; đặc biệt là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ 

em.  

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

hành chính: 

Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh đã giải quyết án hành chính, kinh doanh 

thương mại, lao động 222/253 vụ, đạt tỷ lệ 87,74%(5). Các Tòa chuyên trách Tòa án 

nhân dân tỉnh giải quyết 95/115 vụ, đạt tỷ lệ 82,60%. Tòa án cấp huyện giải quyết 

127/138 vụ, đạt tỷ lệ 92,02%. Cụ thể: 

- Giải quyết án tranh chấp kinh doanh - thương mại là 107/116 vụ, đạt tỷ lệ  

92,24%. Gồm: Tòa chuyên trách TAND tỉnh giải quyết 08/09 vụ, tỷ lệ đạt 88,89%, 

Tòa án cấp huyện giải quyết 99/107 vụ, đạt 92,52%. Chất lượng xét xử các loại án 

này tiếp tục được nâng cao, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp, 

công dân và người lao động; góp phần giữ vững sự ổn định cho hoạt động kinh doanh 

của các đơn vị kinh tế.  

- Giải quyết án phá sản 01/01 vụ, đạt tỷ lệ 100%. 

- Giải quyết án tranh chấp lao động là 10vụ/11vụ, đạt tỷ lệ 90,91%%; án tranh 

chấp lao động năm 2019 chủ yếu là tranh chấp về quyền lợi ích liên quan đến việc 

làm, tiền lương. 

- Giải quyết án hành chính là 104/125 vụ, đạt tỷ lệ 83,20%. Trong đó, các Tòa 

chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết 86/105 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%. Tòa án 

cấp huyện giải quyết 18/20 vụ, đạt tỷ lệ 90%. Trong số án đã giải quyết, xét xử Tòa 

án chấp nhận đơn của người khởi kiện để xử hủy quyết định hoặc buộc thực hiện 

hành vi hành chính 14 vụ, cụ thể: Có 11 vụ án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người 

khởi kiện để hủy các quyết định hành chính đã ban hành và 03 vụ chấp nhận một 

phần yêu cầu khởi kiện của đương sự; thông qua đối thoại các đương sự thỏa thuận 

được nhau và rút đơn khởi kiện 11 vụ (TAND tỉnh 04 vụ, TAND huyện 07 vụ). Với 

số lượng vụ, việc khởi kiện của công dân đối với các hành vi hành chính, quyết định 
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hành chính liên quan đến quá trình thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn 

tỉnh ta hằng năm tăng mạnh, thông qua công tác đối thoại, xét xử cho thấy phần lớn 

việc khởi kiện của công dân là để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, trong số vụ, 

việc đã xử cơ bản các cơ quan, cá nhân bị kiện thực hiện đúng pháp luật, số vụ, việc 

chấp nhận đơn khởi kiện chiếm tỷ lệ thấp (14/86 vụ, tỷ lệ 16,27%). Đối với loại vụ 

việc này khi giải quyết, xét xử và thi hành án hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn đó 

là: Cá nhân, Cơ quan bị kiện khi tham gia tố tụng tại Tòa án đôi lúc, đôi nơi chưa thật 

sự đề cao trách nhiệm để cung cấp chứng cứ, tham gia đối thoại, tham gia các phiên 

tòa, sau khi bản án có hiệu lực chưa tự nguyện thi hành... 

1.5. Việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

nhân dân: 

Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã thụ lý 429 hồ sơ đề nghị áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính, đã giải quyết 429 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Trong 

đó: Đình chỉ 05 trường hợp; đưa vào trường giáo dưỡng 02 trường hợp, đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc 04 trường hợp, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 226 trường 

hợp; giải quyết khiếu nại 01 trường hợp; giải quyết 191 hồ sơ đề nghị hoãn, miễn, 

giảm thời gian đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

2. Công tác thi hành án hình sự, hành chính; kiểm tra nghiệp vụ; thực 

hiện các kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, tố cáo tư pháp: 

2.1. Công tác thi hành án hình sự: Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam đã ban hành quyết định thi hành án hình sự đối với 1.401 người bị kết án 

đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 102/102 

quyết định thi hành án; Tòa án nhân dân cấp huyện đã ban hành 1.229/1.299 quyết 

định thi hành án. Đã ủy thác thi hành án 163  trường hợp, có 37 trường hợp đang 

được hoãn thi hành án, có 04 trường hợp đang được tạm đình chỉ thi hành án. Xét 

giảm án, tha tù trước thời hạn cho 1.340 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm 

giam Công an tỉnh Quảng Nam và trại giam An Điềm. Xét rút ngắn thời gian thử 

thách án treo cho 53 người bị kết án. 

2.2. Công tác thi hành án hành chính: Theo yêu cầu của đương sự, năm 2019 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính 07 

trường hợp. 

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

tra 3.927 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 18 đơn vị Tòa án nhân dân cấp 

huyện, 3.343 hồ sơ vụ án các loại và 689 hồ sơ thi hành án hình sự. Qua công tác 

kiểm tra đã kịp thời rút kinh nghiệm những sai sót của TAND cấp huyện. 

2.4. Công tác thực hiện các kiến nghị, kháng nghị của các cơ quan có thẩm 

quyền trong hoạt động xét xử: Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam 

đã tiếp nhận 09 kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân về việc Tòa án các cấp có sai 

sót trong việc thu thập chứng cứ; thực hiện quyền hạn tố tụng trong quá trình giải 

quyết, xét xử. Chánh án Tòa án các cấp đã kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và đã có văn 

bản trả lời cho Viện kiểm sát những vấn đề kiến nghị đúng quy định pháp luật để theo 

dõi, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị 12 vụ án 

các loại (05 kháng nghị phúc thẩm; 07 kháng nghị giám đốc thẩm); kết quả xét xử, 

Tòa án cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xử chấp nhận 09 kháng 

nghị (02 kháng nghị phúc thẩm; 07 kháng nghị giám đốc thẩm), không chấp nhận 02 
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kháng nghị (02 kháng nghị phúc thẩm) chưa có kết quả 01 kháng nghị (kháng nghị 

giám đốc thẩm). 

Đối với các vụ án bị cấp trên hủy và giao hồ sơ về giải quyết, xét xử lại, Tòa án 

nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử lại theo đúng đường lối của 

Tòa cấp trên. 

2.5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố 

cáo được Toà án nhân dân hai cấp thực hiện thường xuyên, kịp thời tiếp nhận đơn và 

giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp đã 

giải quyết 83/83 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Các đơn khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng 

thẩm quyền, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cơ quan, tổ 

chức và cá nhân. Trong năm đã tiếp 3.155 lượt công dân, việc tiếp công dân của Tòa 

án nhân dân hai cấp được thực hiện đảm bảo chất lượng trên tinh thần, thái độ phục 

vụ nhân dân; định kỳ trung tuần, tháng Văn phòng xếp lịch lãnh đạo Tòa án nhân dân 

hai cấp trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe các nội dung liên quan đến hoạt động của 

Tòa án các cấp và giải quyết kịp thời các nội dung khiếu nại, tố cáo; không có đơn 

thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp và tồn đọng; kéo dài thời gian giải quyết. 

3. Về kết quả thực hiện thí điểm các Trung tâm hòa giải, thoại tại Tòa án 

Qua thời gian triển khai thực hiện thí điểm, số đơn khởi kiện mà các Trung tâm 

đã hòa giải, đối thoại thụ lý và hòa thành, đối thoại thành tại Tòa án nhân dân hai cấp 

tỉnh Quảng Nam là 1.588/2.121 đơn, đạt tỷ lệ 74,87% (160 đơn tranh chấp dân sự, 

1.397 đơn hôn nhân và gia đình, 14 đơn kinh doanh thương mại, 02 đơn lao động, 15 

đơn hành chính). Với kết quả hòa giải thành, đối thoại thành là 1.588 đơn khởi kiện 

đã giúp Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và 09 đơn vị cấp huyện giảm được 39,92% 

các tranh chấp không phải thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng. Kết quả trên cho 

thấy việc thực hiện thí điểm về đổi mới và tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải 

quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính của Tòa án nhân dân tối cao là 

một chủ trương đúng đắn, đây là cơ sở, là tiền đề thực tiễn để Tòa án nhân dân tối cao 

tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để trình Quốc hội xem 

xét thông qua. 

4. Công tác tổ chức cán bộ, quản lý kinh phí và cơ sở vật chất 

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

- Về công tác tổ chức cán bộ: Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng 

Nam tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các Chỉ thị; Nghị quyết của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, Ban cán sự đảng TAND tỉnh 

đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để sắp xếp tổ chức; thực hiện Đề án 

tinh giản biên chế, vị trí việc làm; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; công 

tác quy hoạch cán bộ tiếp tục được rà soát, bổ sung theo đúng các quy định, hướng 

dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Nam và Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo 

TAND tỉnh Quảng Nam đã chủ động điều động, luân chuyển cán bộ, Thẩm phán 

thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tăng cường hoạt động xét xử cho các đơn vị hiện còn 

thiếu cán bộ, Thẩm phán so với yêu cầu nhiệm vụ. 

- Về công tác Hội thẩm nhân dân: Năm 2019, Công tác Hội thẩm nhân dân tiếp 

tục được thực hiện tốt, số lượng, thành phần, cơ cấu, trình độ của đội ngũ Hội thẩm 

nhân dân Tòa án hai cấp được nâng cao. 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 liên 
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quan, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án. Năm 

2019 có 3.418 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử, chất lượng xét xử đảm bảo 

yêu cầu đề ra, 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 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hằng năm. 

 4.2. 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 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra quyết toán 

ngân sách đối với đơn vị dự toán cấp 3 (TAND 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 TAND tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra quyết toán 

ngân sách năm 2018, Vụ Tài chính - Kế hoạch TAND 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 TAND tỉnh Quảng Nam. 

5. Công tác cải cách tư pháp 

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

quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp 

đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW ngày ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về 

việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị. 

Năm 2019, 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 việc 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, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành 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 để 

tổng hợp, đánh giá ưu, khuyết điểm ngay sau khi phiên tòa kết thúc; kịp thời chỉ ra 

cho các Thẩm phán, các thành viên Hội đồng xét xử rút kinh nghiệm những tồn tại, 

hạn chế. Trong năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 75 

phiên tòa rút kinh nghiệm; đăng tải 1.219 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân. 

6. Một số công tác khác 

6.1. Công tác Văn phòng - tổng hợp 

Năm 2019, tuy còn khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất nhưng Văn phòng Tòa 

án hai cấp đã tham mưu, giúp việc thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng toàn 

bộ các chương trình, kế hoạch công tác; Văn phòng Tòa án tỉnh Quảng Nam đã có 

nhiều cố gắng, tích cực để thực hiện thành công các kế hoạch công tác như: tiếp tục 
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xây dựng hoàn chỉnh các Cổng Thông tin điện tử cho Tòa án các huyện, thị xã, thành 

phố; nâng cấp thành công Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh; tổ chức tốt 

các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện thí 

điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân 

sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án; phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ 

chức thành công Giải bóng đá mini 05 người Cúp Tòa án Quảng Nam lần thứ VIII 

nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Ngày truyền thống Tòa án nhân dân. 

6.2. Công tác thi đua - khen thưởng 

Năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

tiếp tục xây dựng kế hoạch, phát động, đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua 

yêu nước. Ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phát động nhiều đợt 

thi đua với nội dung thiết thực, tập trung vào các công việc trọng tâm, khuyến khích, 

động viên cho tập thể cán bộ, công chức và người lao động nêu cao tinh thần tự giác, 

đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thực hiện công việc được giao năm sau cao hơn năm 

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

Quảng Nam trong năm 2019 tiếp tục được giữ vững về phong trào và chất lượng tiếp 

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

tích. Trên cơ sở kết quả khen thưởng năm trước, năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp 

tỉnh Quảng Nam đã xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho nhiều tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc; qua đó, nâng lương trước hạn cho 14 cá nhân có thành 

tích xuất sắc. Kết quả này đã góp phần động viên, thúc đẩy cán bộ, công chức tự giác 

phấn đấu, hăng hái thi đua trong thời gian đến. 

6.3. 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. Theo kế hoạch cuối tháng 

12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam cử Đoàn sang thăm và làm việc tại Tòa án 

tỉnh Sê Kong - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

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

nữa mối quan hệ hợp tác của TAND 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. 

6.4. Công tác phối hợp liên ngành 

Năm 2019, công tác phối hợp liên ngành tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả tốt. 

Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, Tòa án các cấp chủ động đề xuất hoặc 

tham gia đầy đủ các cuộc họp liên ngành do cơ quan tiến hành tố tụng đề xuất để bàn 
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thống nhất về quan điểm đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong áp dụng 

pháp luật. Đối với những vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, lãnh đạo Tòa án đã phân 

công Thẩm phán tiếp cận hồ sơ vụ án ngay từ đầu để nắm chắc các tình tiết, nội dung, 

thẳng thắn trao đổi những vấn đề cần làm rõ nhằm giải quyết tốt các vụ án. Trong quá 

trình tham gia phối hợp đã thể hiện hết thẩm quyền của Tòa án theo quy định của 

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, các Tòa án đã chủ động, tích cực, thường 

xuyên rà soát, nắm bắt thông tin về trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của các 

cơ quan để đôn đốc, nhắc nhở thực hiện, tránh trường hợp kéo dài ảnh hưởng đến tiến 

độ giải quyết các vụ án. Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với Cơ quan Thi 

hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án 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. 

6.5. 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 việc tổ chức các 

phiên tòa xét xử; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam thực hiện Chuyên mục Tòa án phát sóng 

định kỳ hàng tháng trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam 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 

Năm 2019, mặc dù có khó khăn về con người, cơ sở vật chất nhưng dưới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy, TANDTC; sự 

giám sát thường xuyên, chặt chẽ của HĐND, UBMTTQVN; sự hỗ trợ giúp đỡ tích 

cực, trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Kết thúc 

kế hoạch công tác năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã hoàn 

thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm; trọng tâm là: 

Tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án đảm bảo, đúng quy định của pháp 

luật, không có án quá hạn luật định; không có án oan, sai phải bồi thường theo Luật 

Bồi thường Nhà nước; hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tính 

nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đáp ứng 

được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Trong quá 

trình xét xử Tòa án đã thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục tố tụng, nâng cao chất lượng 

tranh tụng tại phiên tòa; trong năm, đã tổ chức được 75 phiên tòa rút kinh nghiệm; đã 

chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định các vụ án hình sự trọng 

điểm, tính chất nghiêm trọng kịp thời đưa ra xét xử góp phần giữ gìn ổn định tình 

hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh 

doanh thương mại, lao động, hành chính, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ 

chức thực hiện nhiều giải pháp như: tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 

công tác của cán bộ, công chức; chủ động nắm bắt số lượng án phải thụ lý, giải quyết 

và theo dõi tiến độ, xây dựng kế hoạch công tác của từng đơn vị; kịp thời điều động, 

biệt phái cán bộ, Thẩm phán cho các đơn vị có khối lượng công việc phải giải quyết 
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tăng; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết các vụ án. Khi giải quyết án, các Tòa án đã thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về tố tụng cũng như áp dụng đúng các quy định của pháp luật để giải quyết, 

xét xử hạn chế tối đa việc sai sót; làm tốt việc hướng dẫn đương sự thực hiện nghĩa 

vụ về cung cấp chứng cứ, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ trong 

những trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật; kiên trì hòa giải trong các 

vụ việc dân sự, đối thoại trong án hành chính (hòa giải thành, đối thoại thành 

2.851/4.560 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 62,5%) đem lại hiệu quả cao, việc giải quyết 

các loại vụ án kịp thời, đúng pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành 

án dân sự, góp phần quan trọng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết; giảm tải các 

xung đột, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân.  

Đặc biệt, năm 2019 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã triển khai 

thực hiện tốt công tác thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải 

quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án theo chỉ đạo của 

TAND tối cao; tập trung xây dựng kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh 

việc cải cách tư pháp, cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt, học tập các Chỉ 

thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ 

cương, kỷ luật, tích cực phòng, chống tham nhũng hiệu quả; thường xuyên kiểm tra 

việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước của 

đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; phát động và thực hiện phong trào thi đua 

yêu nước đạt nhiều thành tích thiết thực. Thường xuyên quan tâm, xây dựng Đảng và 

các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình triển khai 

thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những tồn tại như:  

- Số lượng các vụ án thụ lý và giải quyết trong năm 2019 giảm so với năm 

2018 nhưng tính chất phức tạp ngày càng tăng, trong khi đó chỉ tiêu biên chế, nhất là 

chỉ tiêu Thẩm phán chưa được cấp trên bổ sung kịp thời. 

- 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, chưa đáp ứng được yêu cầu của 

nhiệm vụ được giao (chưa có phòng xét xử thân thiện đối với các vụ án Hôn nhân gia 

đình và người chưa thành niên)… 

- Kết quả giải quyết, xét xử các vụ án dân sự chưa cao; còn có án bị hủy, bị cải 

sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa; công tác cải cách hành chính, 

tư pháp tại các đơn vị cấp huyện chuyển biến chậm. 

 2. Đề xuất, kiến nghị 

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến đất 

đai và án hành chính, mặc dầu UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo UBND 

các cấp trong công tác phối hợp với Tòa án trong việc cung cấp thông tin liên quan 

đến đất đai và tham gia tố tụng trong vụ án hành chính nhưng công tác phối hợp thời 

gian quan chưa được thực hiện tốt. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp tăng 

cường hơn nữa công tác phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp trong việc giải quyết 

các vụ án liên quan đến quản lý đất đai, nhất là các vụ việc mà Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tham gia tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án giải quyết kịp thời, đúng 

pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức. 
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Kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao tăng cường chỉ tiêu biên chế, nhất là chỉ tiêu 

Thẩm phán cũng như đảm bảo cơ sở vật chất cho Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng 

Nam để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC  NĂM 2020: 

Năm 2020, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn 

chế trong năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai thực 

hiện và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: 

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách 

tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 03 (Khóa X); Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc,vụ án tham nhũng”; Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội 

nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018; tiếp tục thực hiện nghiêm 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, 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; bám sát mục tiêu tại Nghị quyết 111/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của 

Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự; tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Tòa án 

nhân dân tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm công tác Tòa án năm 2020;  

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành 

án hình sự, xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính và giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo về tư pháp theo hướng 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 hòa giải, đối thoại; kiên quyết không kết án oan người 

không có tội, không bỏ lọt tội phạm, không để án quá hạn luật định. 

3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp; tiếp tục thực hiện tốt hoạt 

động của Bộ phận Hành chính - tư pháp tại Tòa án nhân dân hai cấp; đẩy mạnh hơn 

nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án. 

4. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04/11/2018 của 

Hội đồng tuyển chọn giám sát Thẩm phán Quốc gia về việc ban hành Bộ Quy tắc đạo 

đức và ứng xử của Thẩm phán; Quyết định số 120/QĐ-TANDTC, ngày 19/6/2017 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành 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. 

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí 

công, vô tư” với phương châm “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và 

phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
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Quảng Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; lấy kết quả 

công tác thi đua, khen thưởng làm động lực để cán bộ, công chức và người lao động 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công 

tác năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam; kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh giám sát, chỉ đạo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh      Để báo 

- Ban pháp chế HĐND tỉnh    cáo 

- Lưu VT, TH. 
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(Đã ký và đóng dấu) 
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