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Thực hiện nội dung chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ mười hai, 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 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 

với những nội dung như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ 
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 6.653/7.465 vụ, 

việc các loại; còn lại 812 vụ, đạt tỷ lệ 89,12% (năm 2021 giải quyết, xét xử 4.422/6.154 

vụ, việc, đạt tỷ lệ 71,86%). Trong đó: các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh đã giải 

quyết, xét xử 889/1.044 vụ, việc các loại, còn lại 155 vụ, đạt tỷ lệ 85,15%; Tòa án nhân 

dân cấp huyện đã giải quyết, xét xử 5.764/6.421 vụ, việc, còn lại 657 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

89,77%.  

Cụ thể như sau: 

1.1. Giải quyết, xét xử án hình sự 

Công tác xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không 

để xảy ra oan sai, không kết án oan người không có tội, không có bỏ lọt người phạm tội. 

Năm 2022, Tòa án hai cấp đã thụ lý 1.498 vụ/3.175 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 1.459 

vụ/3.031 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,4% (cùng kỳ năm 2021 giải quyết, xét xử 1.266 vụ án hình 

sự, với 2.286 bị cáo, đạt tỷ lệ 93,78%). Trong đó, Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh 

thụ lý 458 vụ/906 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 436 vụ/844 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,2%; Tòa 

án nhân dân cấp huyện thụ lý 1.040 vụ/2.269 bị cáo, đã giải quyết, xét xử 1.023 vụ/2.187 

bị cáo, đạt tỷ lệ 98,37%. 

Thời gian qua, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số loại tội 

phạm như: Tội giết người thụ lý 52 vụ/95 bị cáo (năm 2021: 35 vụ/78 bị cáo); các tội 

phạm về ma túy 278 vụ/282 bị cáo (năm 2021: 194 vụ/263 bị cáo); tội trộm cắp tài sản 

thụ lý 234 vụ/336 bị cáo (năm 2021: 206 vụ/266 bị cáo); tội cướp giật tài sản 08 vụ/08 bị 

cáo (năm 2021: 07 vụ/07 bị cáo); tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 69 vụ/145 bị cáo (năm 

2021: 59 vụ/66 bị cáo); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện 

tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 01 vụ/22 bị cáo (năm 2021: 01 vụ/02 bị cáo); tội 

thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân 

hàng 01 vụ/06 bị cáo (các năm trước không có); các tội phạm về tham nhũng 13 vụ/26 bị 

cáo (năm 2021: 13 vụ/27 bị cáo).  

Hai cấp Tòa án khi xét xử đã áp dụng hình phạt đối với từng bị cáo đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu giáo dục ý thức tuân theo pháp luật, góp 

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

hình phạt tử hình 01 bị cáo, chung thân 06 bị cáo, tù từ 15 đến 20 năm tù đối với 17 bị 

cáo; từ 07 đến 15 năm tù đối với 113 bị cáo; từ 03 đến 07 năm tù đối với 183 bị cáo; 

dưới 03 năm tù đối với 1.014 bị cáo; có 261 bị cáo được hưởng án treo; có 109 bị cáo bị 
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xử phạt cải tạo không giam giữ, có 259 bị cáo bị xử phạt hình phạt chính bằng tiền; miễn 

trách nhiệm hình sự 02 bị cáo. 

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

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 1.578/2.160 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

73,06% (năm 2021 giải quyết, xét xử 1.228/1.880 vụ, việc, đạt tỷ lệ 65,32%). Trong đó, 

Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 206/239 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

86,19%; Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết, xét xử 1.372/1.921 vụ, việc, đạt tỷ lệ 

71,42%. Các loại tranh chấp phổ biến: tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất 507 

vụ (năm 2021: 501 vụ); tranh chấp hợp đồng vay tài sản 545 vụ (năm 2021: 459 vụ); 

kiện đòi lại tài sản 68 vụ (năm 2021: 62 vụ). 

  

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

Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 2.985/3.054 vụ, việc, đạt tỷ lệ 97,7% (năm 

2021 giải quyết, xét xử 2.884/2.959 vụ, việc, đạt tỷ lệ 97,47%). Trong đó, Tòa chuyên 

trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết, xét xử 51/60 vụ, việc, đạt tỷ lệ 85%; Tòa án nhân 

dân cấp huyện giải quyết 2.934/2.994 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98%. 

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 đã giải quyết, xét xử 347/469 vụ, việc, đạt tỷ lệ 74% 

(năm 2021 giải quyết, xét xử 225/366  vụ, việc, đạt tỷ lệ 61%). Trong đó, các Tòa chuyên 

trách Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết 195/286 vụ, việc, đạt tỷ lệ 68%; Tòa án nhân dân 

cấp huyện giải quyết 152/183 vụ việc, đạt tỷ lệ 83%, cụ thể: 

- Giải quyết án kinh doanh, thương mại 134/161vụ, đạt tỷ lệ 83% (trong đó Tòa 

án nhân dân tỉnh giải quyết 16/20 vụ, đạt tỷ lệ 80%; Tòa án cấp huyện giải quyết 

118/141 vụ, đạt tỷ lệ 84%). 

- Giải quyết án lao động 13/17 vụ, đạt tỷ lệ 76% (trong đó Tòa án nhân dân tỉnh 

giải quyết 02/02 vụ, đạt tỷ lệ 100%; Tòa án nhân cấp huyện giải quyết 11/15 vụ, đạt tỷ lệ 

73%). 

- Giải quyết án hành chính 197/288 vụ, đạt tỷ lệ  68% (trong đó Tòa Hành chính 

Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết 174/261 vụ, đạt tỷ lệ 66,7%; Tòa án nhân dân cấp huyện 

giải quyết 23/27 vụ, đạt tỷ lệ 85,9%). 

- Đối với án phá sản doanh nghiệp, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam thụ lý và đã 

giải quyết 03/03 vụ. 

* Kết quả hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các loại án: 

 Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022, trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ 

án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đã hòa giải 

thành, đối thoại thành 2.690/4.300 vụ, việc (tính theo số liệu thụ lý mới từ ngày 

01/10/2021), đạt tỷ lệ 62,5%, 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.  

1.5. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính tại Tòa án 284/284 việc, đạt tỷ lệ 100% (năm 2021 áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính 401/401 việc, đạt tỷ lệ 100%). 

Trong đó: Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 02 trường hợp; đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc 06 trường hợp; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 115 trường 
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hợp. Ngoài ra, đã xem xét giảm thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính 161 

trường hợp. 

1.6. Công tác thi hành án hình sự, hành chính và kiểm tra nghiệp vụ 
- Công tác thi hành án hình sự: Tòa án nhân dân hai cấp đã ban hành quyết định 

thi hành án hình sự đối với 1.558/1.558 người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 

100%; trong đó: Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành 178/178 quyết định thi hành án, Tòa 

án nhân dân cấp huyện đã ban hành 1.380/1.380 quyết định thi hành án. Quyết định ủy 

thác thi hành án 198 trường hợp; hiện có 31 trường hợp hoãn thi hành án; xét giảm án và 

tha tù trước thời hạn cho 1.203 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm. Các quyết định thi hành án hình sự đều được 

ban hành đúng quy định của pháp luật, không có quyết định nào sai lầm dẫn đến bị hủy. 

- 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 bản án hành chính 20 trường hợp. 

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

3.970 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; 3.003 hồ sơ vụ án các loại và 1.510 hồ sơ 

thi hành án hình sự của 18 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện. Qua kiểm tra, đã yêu cầu 

tổ chức rút kinh nghiệm. Chưa phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án cấp huyện có sai lầm nghiêm trọng phải kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp 

cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm.  

 1.7. Công tác xem xét, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tư pháp 
- Về kiến nghị: Sau khi có kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật của 

Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân hai cấp đều tổ chức kiểm tra, rà soát xác định sai sót và 

yêu cầu Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký khắc phục ngay. 

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

77/78 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 98,7%. 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.  

1.8. Kết quả tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến, công khai 

bản án: 

Hai cấp Tòa án tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 113 phiên tòa rút kinh nghiệm; 52 

phiên tòa trực tuyến (trong đó có 06 phiên tòa hành chính); công khai trên Cổng Thông 

tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao 1.365/1.365 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật đủ điều kiện phải công khai.  

2. Kết quả triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 
Tổng số lượng đơn chuyển sang hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án là 2.134 đơn, đã ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại 

thành là 1.130 vụ. Công tác triển khai thi hành Luật tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 

Quảng Nam đã đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả của công tác hòa giải, đối thoại, giảm 

được số lượng vụ án Tòa án phải thụ lý, giải quyết. 

3. Công tác phối hợp liên ngành 
Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng. 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, góp 

phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống các loại tội phạm trong giai 

đoạn hiện nay. 
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Trong quan hệ 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 kéo dài. 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. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đánh giá chung 
  Năm 2022, 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.  

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 cao; 

- 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… 

- 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.  

  2. Đề xuất, kiến nghị  

- Năm 2022, tỷ lệ giải quyết các loại vụ án tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng 

Nam chưa cao, nguyên nhân chính là chỉ tiêu biên chế nhất là chỉ tiêu Thẩm phán và 

Thư ký Tòa án chưa được bổ sung kịp thời. Vì vậy, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao 

kịp thời bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế để Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- 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. 

- Thời gian qua, Tòa án hai cấp tỉnh Quảng Nam đã tận dụng trang thiết bị, đường 

truyền sẵn có phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức xét xử thành công nhiều phiên 

tòa trực tuyến; tuy nhiên để có thể tổ chức xét xử được nhiều hơn, chất lượng đường 

truyền, trang thiết bị tốt hơn, cần có sự đầu tư, hỗ trợ của địa phương.  

Trên đây là Báo cáo (tóm tắt) tình hình hoạt động trong năm 2022 của Tòa án 

nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 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 

 


