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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

 BÁO CÁO  

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 báo cáo 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 như sau: 
 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

 Nhiệm kỳ 2016-2021, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tập trung 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án 

nhân dân năm 2014, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố 

tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016). Trong khi đó, các tranh chấp Tòa án phải thụ lý, giải 

quyết ngày càng tăng về số lượng và tính chất phức tạp; khó khăn lớn nhất trong 

thời gian qua và thời điểm hiện tại là hậu quả của thiên tai bão, lụt và tình hình 

dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 

động xét xử và đời sống của cán bộ, công chức Tòa án hai cấp. Cùng với những 

khó khăn đó, đơn vị hiện vẫn còn trong tình trạng thiếu biên chế, nhất là các 

chức danh tư pháp; do đó, công tác giải quyết, xét xử các loại án gặp nhiều áp 

lực.  

 Với những khó khăn như đã nêu trên, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp 

thời, sâu sát của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh 

ủy Quảng Nam, sự giám sát, giúp đỡ tích cực của HĐND, UBMTTQVN tỉnh; sự 

phối hợp, hỗ trợ tích cực, trách nhiệm của UBND các cấp, các cơ quan, ban 

ngành liên quan; sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức 

và người lao động, nên nhiệm kỳ 2016-2021 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 

II. 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 giải 

quyết, xét xử 28.811/30.787 vụ việc, đạt tỷ lệ 93,58% (giải quyết tăng 4.691 vụ 

việc so với giai đoạn 2011-2016). Trong đó, án hình sự giải quyết 5.604 

vụ/9.240 bị cáo, án dân sự giải quyết 5.336/6.222 vụ việc (giải quyết tăng so với 

giai đoạn 2011-2016 là 301 vụ); án hôn nhân và gia đình giải quyết 
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16.120/16.849 vụ việc (giải quyết tăng 4.880 vụ so với giai đoạn 2011-2016); án 

lao động giải quyết 95/97 vụ, việc; án kinh doanh, thương mại giải quyết 

512/556 vụ, việc; án hành chính giải quyết 539/667 vụ, việc (giải quyết tăng 177 

vụ); xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính 605/616 việc, đạt tỷ lệ 98,21% 

(Các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết, xét xử 3.018/3.358 

vụ việc, đạt tỷ lệ 90%; Tòa án nhân dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử 

25.793/27.429 vụ việc, đạt tỷ lệ 94%). 

Trong quá trình giải quyết các vụ án tranh chấp, Tòa án nhân dân hai cấp 

đã hòa giải thành, đối thoại thành 16.313/22.603 vụ việc, chiếm tỷ lệ 72,17%, 

tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự, góp phần tháo gỡ vướng mắc, hạn 

chế xung đột trong nhân dân. 

Về chất lượng xét xử: Chất lượng giải quyết, xét xử trong giai đoạn 2016-

2021 đạt yêu cầu chung, trong giải quyết các vụ án hình sự không kết án oan 

người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; các bản án, quyết định của Tòa án 

đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp 

pháp của cá nhân, tổ chức. Tỷ lệ các vụ án bị hủy do lỗi chủ quan là 0,51% và tỷ 

lệ án bị sửa do lỗi chủ quan là 0,58%, tỷ lệ này dưới mức quy định của Tòa án 

nhân dân tối cao. 

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 thi hành án hành chính; giải quyết 

356/356 đơn thư khiếu nại tư pháp. 

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

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

- Công tác tổ chức cán bộ: Ban cán sự đảng và 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, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tạo thế chủ động về 

nguồn nhân lực trước yêu cầu của công tác cải cách tư pháp.  

Trong giai đoạn 2016-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyển 

dụng mới 07 công chức; lập thủ tục bổ nhiệm và trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm 

mới 32 chức vụ quản lý; trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm mới 16 chức danh 

Thẩm phán sơ cấp, 27 chức danh Thẩm phán trung cấp; lập thủ tục bổ nhiệm và 

trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại 25 chức vụ quản lý, trình cấp thẩm quyền 
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bổ nhiệm lại 30 chức danh Thẩm phán sơ cấp, 11 chức danh Thẩm phán trung 

cấp. Tính đến thời điểm hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam có 

194/229 biên chế và 48 nhân viên hợp đồng, trong đó: đội ngũ Thẩm phán có 

82/89 người (37 Thẩm phán trung cấp và 45 Thẩm phán sơ cấp), 15 Thẩm tra 

viên, 73 Thư ký Tòa án và 25 nhân viên văn phòng; 99% cán bộ lãnh đạo quản 

lý có trình độ từ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; 83% Thẩm phán đã được 

đào tạo trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Như vậy, 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 

(tính đến thời điểm hiện nay có 24 thạc sỹ luật, 164 cử nhân luật); số lượng cán 

bộ, công chức nữ chiếm 54%; tỷ lệ cán bộ, công chức trẻ dưới 40 tuổi chiếm 

60%. Công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm được thực hiện theo kế hoạch dài 

hạn, chủ động trước yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.  

2.2. 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. Đội ngũ Hội 

thẩm nhân dân đáp ứng được yêu cầu công tác xét xử; 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. 

Phần lớn các Hội thẩm là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập có trình độ chuyên môn, có kiến thức xã hội sâu rộng. Các Tòa 

án tiếp tục quan tâm bảo đảm các tiêu chuẩn chế độ cho Hội thẩm nhân dân theo 

quy định; 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, chất lượng tham gia xét xử đảm bảo yêu cầu đề ra; 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.   

 2.3. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất 

Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tranh 

thủ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Tòa án nhân dân tối cao và của địa phương 

trong việc bổ sung các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc, máy móc thiết 

bị phục vụ công tác. 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 chế độ, chính sách của Nhà 

nước đối với cán bộ, công chức và người lao động; sử dụng tài sản công đúng 



4 
 

 

 

 
  

 

mục đích, đúng quy định, không có trường hợp lạm dụng chức quyền ngoài hoạt 

động công vụ để sử dụng tài sản công. Hằng năm đã tiến hành kiểm tra quyết 

toán ngân sách đối với đơn vị dự toán cấp 3 (Tòa án nhân dân cấp huyện) và 

Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra quyết 

toán tài chính hằng năm đối với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Qua kiểm 

tra, Cục Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao đánh giá cao về công tác 

quản lý, sử dụng tài sản, tài chính 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 Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về 

chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Ban cán sự đảng và lãnh đạo Tòa án 

nhân dân 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 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 tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm 

nhằm nâng cao chất lượng 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. 

Giai đoạn 2016-2021, công tác cải cách hành chính - tư pháp tại Tòa án 

nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu tập 

trung thực hiện đổi mới phương pháp tiến hành tố tụng tố tụng để tổ chức, xét 

xử các loại án đạt số lượng, đảm bảo chất lượng, công khai hóa các hoạt động 

của Tòa án, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân khi có việc liên quan mà 

Tòa án phải giải quyết. Bộ phận Hành chính - Tư pháp là đầu mối thực hiện 

công tác tiếp nhận, thụ lý đơn khởi kiện, đơn thư khiếu nại tố cáo và hồ sơ vụ án 

các loại; thường xuyên báo cáo về số lượng, chất lượng, tiến độ về công tác 

chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu giúp Lãnh đạo nắm bắt và chỉ đạo kịp thời 

giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong công tác giải quyết, xét xử 

các loại vụ án; là đầu mối thực hiện việc rà soát, tra cứu, xác minh, cung cấp 

thông tin chính xác về lý lịch tư pháp. 

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của 

Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu 

cầu cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Kế hoạch 

số 319/KH-TA ngày 16/11/2017 về việc triển khai tổ chức phiên tòa rút kinh 

nghiệm đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam. Trong 05 năm qua, 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp 

tổ chức tốt 244 phiên tòa rút kinh nghiệm. Nhìn chung, các đơn vị đã bám sát 

chủ trương, kế hoạch đề ra để triển khai thực hiện tốt nội dung tổ chức các phiên 
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tòa rút kinh nghiệm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp, thể hiện được 

tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức rút kinh nghiệm 

ngay sau mỗi phiên tòa, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm trong kỹ năng điều hành 

phiên tòa, xử lý tình huống của Thẩm phán chủ tọa và Hội đồng xét xử, góp 

phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án của Tòa án nhân dân 

hai cấp tỉnh Quảng Nam. 

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. Nhiệm kỳ qua, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã đăng tải 

3.707 bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án nhân dân. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động 

xét xử trong thời gian qua được Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt và có đổi 

mới về phương pháp, cách thức. Bên cạnh việc Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư 

ký Tòa án thường xuyên trực tiếp giải thích, tuyên truyền pháp luật cho người 

tham gia tố tụng trong hoạt động công vụ; trong giai đoạn 2016-2021, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chuyển tải hình ảnh, thông tin về công tác xét xử 

và hoạt động của Tòa án thông qua Chuyên mục Tòa án phát sóng định kỳ hằng 

tháng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam và phát lại trên 

Trang Thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam để nhân dân có cơ 

hội tiếp cận công tác xét xử và hoạt động của Tòa án. Kết quả này đã góp phần 

nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân địa phương, nhất là người dân ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào thiểu số. 
 

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và đơn vị 

liên quan 

Công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ 

quan điều tra hai cấp tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Trong đó, công tác phối 

hợp xử lý án điểm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử được quan tâm 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương. Trong quá trình giải quyết các vụ 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 trao 

đổi một số nội dung về 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, các Tòa án đã thường xuyên rà 

soát, nắm bắt thông tin về trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm đôn đốc 

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 
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chính hoặc đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tùy từng trường hợp 

cụ thể. 
 

5. Công tác thi đua, khen thưởng 

Phong trào thi đua xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua được Hội đồng Thi 

đua- Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam phát động là “Phụng công, 

thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, 

học dân”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, nề nếp, có điểm nhấn, sáng tạo 

đã khơi dậy được tinh thần tự giác trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động 

vì sự nghiệp phát triển của hệ thống Tòa án, vì Nhân dân phục vụ.  

Với sự phấn đấu không mệt mỏi trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 

2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động 

xuất sắc, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, 

tặng 04 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 13 Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án 

nhân dân tối cao. Ngoài ra, có 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Nhất, 02 tập thể và 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao 

động hạng Ba; 02 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ; có 32 lượt cá nhân công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân, 

có 174 lượt cá nhân công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, hàng năm có 

hàng trăm lượt cán bộ, công chức, nhân viên được công nhận danh hiệu Lao 

động tiến tiến; có 01 Thẩm phán được vinh danh “Thẩm phán mẫu mực”. 
 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam và của 

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

triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, 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 bản án, quyết định của Tòa án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo vệ 

được lợi ích của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức. Đáng chú ý, trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 

lây lan nhanh trong cộng đồng, nhiều đơn vị kịp thời đưa ra xét xử các vụ án 

hình sự liên quan đến dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 

45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đáp ứng yêu cầu 

thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vừa răn đe phòng ngừa tội phạm, 

vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 Công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án bước đầu được triển khai và đạt 

được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tháo gỡ vướng mắc, hạn chế xung 

đột trong nhân dân. Không có án quá hạn luật định; không có quyết định giải 
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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 sửa, bị hủy. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

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

trong những năm qua là thiếu nguồn nhân lực trong khi số lượng các loại vụ án 

tăng, áp lực công việc khá lớn, nhất là đối với đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Tòa 

án.  

- Tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính chưa cao; tiến độ 

giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai còn chậm; vẫn còn 

xảy ra tình trạng chậm gửi bản án, quyết định cho các cơ quan liên quan hoặc 

chậm tống đạt bản án, quyết định cho bị cáo, đương sự. 

- 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… 

2.2. Nguyên nhân 

Phần lớn những khó khăn, hạn chế trong thời gian vừa qua xuất phát từ 

một số nguyên nhân chủ yếu sau: 

a. Nguyên nhân chủ quan 

- Năng lực nghiệp vụ của một số cán bộ có chức danh tư pháp chưa đáp 

ứng yêu cầu chung của xã hội và quá trình thực thi quyền tư pháp. 

 - Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp 

với Tòa án, chưa làm hết trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật 

trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, thẩm định, định giá tài sản, tham gia tố 

tụng tại Tòa án. 

b. Nguyên nhân khách quan 

 - Tình hình tội phạm tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức 

tạp, tính chất, mức độ và hành vi ngày càng nguy hiểm và tinh vi hơn; mặt khác, 

sự phát triển nhanh của thị trường bất động sản thời gian gần đây đã kéo theo 

nhiều tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, tài sản. Mặt khác, tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, 

chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và tâm lý, đời sống cán bộ, công 

chức, người lao động Tòa án hai cấp, nhiều phần việc chưa triển khai thực hiện 

theo đúng kế hoạch.    

- Biên chế Thẩm phán, Thư ký chưa được bổ sung kịp thời đã ảnh hưởng 

rất lớn đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của Tòa án hai cấp. 

3. Bài học kinh nghiệm 

Hằng năm, để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, Lãnh đạo 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện 
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công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm công tác 

chuyên môn nhằm xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục các thiếu 

sót trong công tác xét xử; tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng xét xử của 

từng Thẩm phán để làm rõ trách nhiệm, phân loại, đánh giá cán bộ, công chức 

và xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có những điều chỉnh, sắp xếp hợp lý về vị 

trí công tác để nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án hai cấp, song song với 

việc chủ động đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao và 

cấp ủy, chính quyền địa phương về những khó khăn hiện tại để nhận được sự chỉ 

đạo, hỗ trợ kịp thời. 
 

4. Kiến nghị, đề xuất 

- Kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng đủ biên chế đang còn 

thiếu cho Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Nam, đồng thời đề nghị Quốc hội giao 

thêm biên chế cho Tòa án mới đủ khả năng hoàn thành được khối lượng công 

việc đã tăng rất nhiều so với thời điểm giao biên chế trước đây; kịp thời cấp kinh 

phí, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để Tòa án hai cấp tỉnh 

Quảng Nam triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

- Đề xuất Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để Tòa án 

nhân dân hai cấp trang bị văn bản pháp luật và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 

nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham 

mưu phối hợp kịp thời cùng Tòa án trong công tác giải quyết các vụ việc liên 

quan đến quản lý đất đai như: cung cấp các thông tin, hồ sơ, thủ tục về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất, tham gia tố tụng...tạo 

điều kiện để Tòa án kịp thời đưa ra xét xử đúng hạn luật định; tránh tình trạng 

kéo dài thời gian giải quyết hoặc thu thập chứng cứ không đầy đủ dẫn đến bản 

án của Tòa án bị hủy, bị sửa do kết quả phán quyết không đảm bảo quyền lợi 

của công dân, Nhà nước. 
 

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

HAI CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

Phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, nhiệm kỳ 

2021-2026 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 sau: 

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; 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 
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vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và 

công tác thi hành án; các chỉ thị, nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao, của 

Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác 

hằng năm của Tòa án nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm 

vụ phù hợp với tình hình tại địa phương. 

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; 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; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội 

phạm; 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. 

4. 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 

phải đúng pháp luật. Tiếp tục tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm. 

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

6. Nghiêm túc thực hiện các văn bản của 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. 

7. Kịp thời phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp hiệp thương giới thiệu nhân sự trình Hội đồng nhân dân bầu Hội thẩm 

nhân dân Tòa án hai cấp trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026. 

8. 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. 
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9. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tòa án 

nhân dân tối cao và của địa phương trong việc thực hiện các biện pháp chủ động 

phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. 
 

Trên đây là Báo cáo 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 (để báo cáo); 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Đại biểu HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu VT, TH. 

 

 

CHÁNH ÁN 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

Đặng Quốc Lộc 

  


