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 BÁO CÁO TÓM TẮT  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2016-2021  

VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2021-2026  

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

(Tại Kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ IX) 
 

Thực hiện Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa IX, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành báo cáo tổng kết 

công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2021-

2026 gửi quý vị Đại biểu tham dự kỳ họp, hôm nay tôi xin báo cáo tóm tắt 

những kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân hai 

cấp tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ tới với các nội dung như sau: 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ  

Giai đoạn 2016-2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã thụ lý 

và giải quyết, xét xử 28.811/30.787 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 93,58% (giải quyết 

tăng 4.691 vụ việc so với giai đoạn 2011-2016); trong đó, đã hòa giải thành, đối 

thoại thành 16.313/22.603 vụ việc, đạt tỷ lệ 72,17%. 

Chất lượng giải quyết, xét xử trong giai đoạn 2016-2021 đạt yêu cầu 

chung, các bản án, quyết định đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ được lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; không kết án oan 

người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ các vụ án bị hủy, sửa do lỗi 

chủ quan dưới mức quy định. 

Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân hai cấp đã ban hành 5.431/5.431 quyết 

định thi hành án hình sự, 42/42 quyết định buộc thi hành án hành chính; giải 

quyết 356/356 đơn thư khiếu nại tư pháp. 
 

2. Công tác tổ chức cán bộ, Hội thẩm nhân dân: 

 - 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. 

Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
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vững vàng về bản lĩnh chính trị, chủ động về nhân lực trước yêu cầu của công 

tác cải cách tư pháp.  

Tính đến thời điểm hiện nay, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ có chức danh tư 

pháp tiếp tục được kiện toàn, trình độ chuyên môn của đội ngũ Thẩm phán, cán 

bộ, công chức được nâng lên (có 24 thạc sỹ luật, 164 cử nhân luật); tỷ lệ cán bộ, 

công chức trẻ dưới 40 tuổi chiếm 60%.  

 - Công tác Hội thẩm nhân dân: Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp tốt với 

các cơ quan, tổ chức liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thẩm nhân dân 

tham gia xét xử tại Tòa án. Việc phân công Hội thẩm tham gia xét xử đảm bảo 

thống nhất, khoa học, dựa trên sở trường, kinh nghiệm, tính chất công việc theo 

đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Chú trọng việc nâng 

cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân thông qua việc thường xuyên 

tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trang bị các tài liệu, văn bản pháp luật mới và tạo 

điều kiện để Hội thẩm tham gia công tác xét xử theo quy định, góp phần tích cực 

vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân. Giai đoạn 

2016-2021, có 7.386 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án. Các vị 

Hội thẩm nhân dân đã chủ động sắp xếp kế hoạch công tác, tham gia đầy đủ, 

nghiêm túc, trách nhiệm các đợt tập huấn nghiệp vụ do Tòa án tỉnh Quảng Nam 

tổ chức. 
 

3. Công tác cải cách tư pháp 

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã bám sát các chủ trương, 

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; xây dựng kế hoạch tổ 

chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên 

tòa (244 phiên tòa); tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải 

quyết các vụ án dân sự, hành chính và tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải, 

đối thoại tại Tòa án; công khai hoạt động xét xử của Tòa án thông qua việc đăng 

tải 3.707 bản án, quyết định lên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân; tích 

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

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, ban 

ngành trên địa bàn được Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện thường xuyên, chặt 

chẽ  trong quá trình giải quyết các loại vụ án và trong công tác thi hành án dân 

sự. 
 

 

 

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HAI CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Quyết  tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

  2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng về công tác cải cách 

tư pháp và 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 
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pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công 

tác thi hành án. 

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 

phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức phiên tòa rút 

kinh nghiệm; tăng cường công tác hòa giải trong các vụ, việc dân sự và đối thoại 

trong các vụ án hành chính; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội, 

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

4. Đảm bảo ban hành quyết định thi hành án đúng thời hạn 100% người bị 

kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật; hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm 

thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng pháp luật.  

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; đẩy mạnh hơn nữa 

việc công khai hoạt động của Tòa án. 
 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 

nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân hai cấp 

tỉnh Quảng Nam. Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 

 

 

CHÁNH ÁN 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Đặng Quốc Lộc 

  

 


