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BÁO CÁO  

Thẩm tra kết quả công tác xét xử và thi hành án năm 2022 

nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 
 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp 

thứ mười hai HĐND tỉnh. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với 

thẩm tra Báo cáo số 328/BC-TAND ngày 18/11/2022 của TAND tỉnh về kết quả 

công tác xét xử và thi hành án năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 

2023. Ngày 01/12/2022, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra và 

thống nhất kết quả thẩm tra, như sau:  

1. Về kết quả đạt được 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với kết quả chủ yếu đã đạt được nêu 

trong báo cáo Tòa án nhân dân tỉnh. Nhìn chung, TAND hai cấp đã triển khai 

thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, quy định của 

Quốc hội, Chính phủ, TAND cấp trên về công tác cải cách tư pháp; phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức 43 vụ án rút kinh nghiệm, xét 

xử lưu động 40 vụ, án điểm 61 vụ và tổ chức hiệu quả xét xử trực tuyến đối với 

38 vụ; tỷ lệ xét xử án hình sự đạt 86%, chưa để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm 

góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, 

nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo dân chủ và công bằng 

xã hội; giải quyết án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương 

mại, lao động đạt 81%. Thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết, xét xử: 

hòa giải thành theo tố tụng 474 vụ việc, hòa giải thành theo Luật hòa giải đối 

thoại tại Tòa án là 105 vụ việc/181 vụ việc. Công tác thi hành án hình sự được 

thực hiện theo quy định, phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án hình sự và chính 

quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục các trường hợp bị kết án và 

hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật. 

2. Về hạn chế 

Chất lượng xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm, phúc thẩm có vụ còn hạn 

chế: Án hình sự sơ thẩm bị sửa 09 vụ/14 bị cáo; án hình sự phúc thẩm bị sửa 08 

vụ/26 bị cáo; Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị 02 vụ được Tòa án chấp nhận, 
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tăng so với cùng kỳ năm 2021; chuyên môn, nghiệp vụ của một số thẩm phán 

trong việc nghiên cứu trả hồ sơ Viện kiểm sát điều tra bổ sung còn hạn chế (02 

vụ Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng không được Viện kiểm sát chấp nhận). 

Tổng thụ lý án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương 

mại, lao động năm 2022 giảm 37 vụ so với năm 2021 nhưng số việc đã giải 

quyết đạt 80% thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (87%); án dân sự bị hủy 02 

vụ; án hôn nhân và gia đình bị sửa 01 vụ; còn có sai sót trong quá trình giải 

quyết các vụ việc (thông báo về việc thụ lý vụ án; biên bản nghị án, bản án gốc, 

bản án chính áp dụng một số điều luật không đúng, không thống nhất…). 

Việc thụ lý, giải quyết các vụ án còn xảy ra vi phạm để Viện kiểm sát ban 

hành 24 kiến nghị yêu cầu khắc phục (10 kiến nghị đối với các vụ án hình sự; 14 

kiến nghị trong giải quyết án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh 

thương mại, lao động).  

3. Ban đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

 Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án hình sự, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia 

đình, kinh doanh thương mại, hành chính; hạn chế tối đa những vi phạm, sai sót 

trong việc thụ lý, giải quyết các vụ án, vụ việc theo thẩm quyền. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Ban Pháp chế;  

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 
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