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BÁO CÁO  

Thẩm tra báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng,  

nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà 

 
 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; 
 

Thực hiện Thông báo số 42/TB-TTHĐND, ngày 21/10/2022 của Thường 

trực HĐND huyện Đăk Hà về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 90/TTHĐND-TH, ngày 

25/10/2022 của Thường trực HĐND huyện Đăk Hà về việc tham mưu các nội 

dung trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
 

 

Sau khi tiến hành tổ chức họp xem xét, thẩm tra Báo cáo số 80/BC-TA, 

ngày 07/11/2022 về tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện có ý kiến 

như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với báo cáo số 80/BC-TA, ngày 07/11/2022 của Tòa 

án nhân dân huyện trình tại Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 

2021– 2026. Báo cáo có bố cục hợp lý, chặt chẽ; nội dung chi tiết, đề cập đầy 

đủ, toàn diện các kết quả đạt được theo đúng chức năng, nhiệm vụ trên từng lĩnh 

vực công tác của Tòa  án nhân dân huyện năm 2022. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng 

đã chỉ ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình, đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.  
 

2. Qua thẩm tra, ngoài những nội dung đã được Tòa án nhân dân huyện  

nêu tại báo cáo, Ban Pháp chế HĐND huyện thấy rằng về kết quả công tác và 

báo cáo trình Kỳ họp của Tòa án nhân dân huyện còn có hạn chế, cụ thể:  
 

- Về kết quả công tác: Việc giải quyết án hôn nhân gia đình có trường hợp  

chưa đúng quy định (trong năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành 01 

kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm pháp luật trong 

giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình). 
 

- Về báo cáo trình Kỳ họp: Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đối 

với công tác thi hành án hình sự, trong nội dung thực hiện áp dụng văn bản đã 

hết hiệu lực (Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BTP-TANDTC-

VKSNDTC, ngày 14/8/20121 về hướng dẫn rút ngắn thời gian của án treo2) và 

hiện có văn bản mới thay thế (Thông tư liên tịch số Số 03/2021/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, ngày ngày 11/10/20213 về quy định phối hợp 

                                                           
1 Của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 
2 Mục 1.3 (Trang 13). 
3 Của Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ công an - Bộ quốc phòng. 



2 

 
 

trong thực hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được 

tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hưởng án treo). 
 

3. Kiến nghị 
 

3.1. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung một số 

nội dung vào báo cáo trình Kỳ họp, cụ thể:   

- Xem xét, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung đã được Ban Pháp chế 

HĐND huyện nêu tại mục 24 vào kết quả công tác năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện. 
 

- Đề nghị kiểm tra, điều chỉnh lại số liệu tại mục 4, phần I của báo cáo5, 

có nêu: “Trong năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà đã thụ lý và giải 

quyết tổng số 151 vụ, việc án các loại án; đưa ra xét xử là 62 vụ án các loại 

(chiếm tỷ lệ 44,6%)”. Với kết quả nêu trên, tỷ lệ đạt được là 41, 06%, không 

phải 44,6%. 
 

3.2. Đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét, đề xuất Chủ Tọa phiên 

họp HĐND huyện đưa ra để đại biểu HĐND huyện thảo luận, quyết định tại Kỳ 

họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 nội dung sau: 
 

Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Tòa án nhân dân huyện tổ chức hoạt 

động xét xử lưu động và xét xử theo hình thức trực tuyến đối với một số vụ án 

được dư luận quan tâm theo đề nghị của Tòa án nhân nhân huyện tại Báo cáo số 

80/BC-TA, ngày 07/11/2022.  
 

 Ban Pháp chế HĐNĐ huyện thấy rằng đề xuất trên của Tòa án nhân dân 

huyện là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Thông qua 

hoạt động xét xử lưu động, trực tuyến sẽ đưa chủ trương của Đảng, Chính sách 

pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là một 

trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thực 

tế, có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. 
 
 

 Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo 

cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tòa 

án nhân dân huyện (nội dung giải trình, làm rõ các vấn đề có liên quan đề nghị 

Tòa án nhân dân huyện gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện trước ngày 

14/12/2022)./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- TT HĐND huyện; 

- TAND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

              TM. BAN PHÁP CHẾ 

    KT. TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
             Lê Thị Hải 

 

 
                                                           
4 Của báo cáo thẩm tra. 
5 Trang 9 (Công tác Hội thẩm nhân dân). 
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