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BÁO CÁO  

Thẩm tra báo cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện  

về công tác tham gia xét xử các vụ án năm 2022  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 
 

 

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. 

Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 04/BC-HT, 

ngày 07/11/2022 của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về công tác tham gia xét 

xử các vụ án năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Qua thẩm tra, 

quan điểm của Ban như sau: 

1. Báo cáo trình Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI của Đoàn Hội thẩm 

nhân dân huyện có bố cục hợp lý, nội dung cơ bản đã đánh giá đầy đủ về đặc 

điểm tình hình, kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 

của  năm 2023. Qua báo cáo thấy được cơ cấu tổ chức của Đoàn Hội thẩm nhân 

dân huyện trong thời gian vừa qua ổn định với 25 Hội thẩm, bao gồm Trưởng 

đoàn và 02 Phó Trưởng đoàn; hầu hết các Hội thẩm luôn tuân thủ đúng quy định 

pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để 

tham gia đầy đủ hoạt động xét xử khi được phân công, tạo chuyển biến tốt, góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án nhân dân 

huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo. 

2. Qua thẩm tra, ngoài những nội dung đã được Đoàn Hội thẩm nhân dân 

huyện nêu tại báo cáo, Ban Pháp chế HĐND huyện thấy rằng trong công tác 

tham gia xét xử của Hội thẩm còn có hạn chế, đó là: Việc xét hỏi tại phiên tòa 

của một số Hội thẩm chưa đi sâu vào trọng tâm vụ án; thông qua xét hỏi chưa 

thể hiện được vai trò của Hội thẩm trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật đến Nhân dân. 
 

3. Kiến nghị 
 

3.1. 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 kinh phí hoạt động năm 2023 đối với Đoàn Hội thẩm nhân 

dân huyện theo đề nghị của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện tại Báo cáo số 

04/BC-HT, ngày 07/11/2022.  
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 Lý do: Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện được HĐND huyện bầu tại Kỳ 

họp thứ nhất HĐND huyện Khóa VI, nhiệm Kỳ 2021-2026 và được xác nhận 

kết quả tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 28/6/2022 của HĐND huyện. 

Tuy nhiên, về kinh phí hoạt động, trong thời gian qua ngoài nguồn hỗ trợ của địa 

phương, Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện chưa được cấp có thẩm quyền bố trí 

kinh phí. Do vậy, việc Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện đề xuất hỗ trợ kinh phí 

hoạt động năm 2023 theo quan điểm của Ban Pháp chế HĐND huyện là hoàn 

toàn hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Pháp chế 

HĐND huyện đề nghị mức hỗ trợ là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)/năm 

để đảm bảo kinh phí cho Đoàn Hội thẩm tổ chức các Hội nghị tọa đàm, tập 

huấn, trao đổi kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, mua văn phòng phẩm1 và chi các 

hoạt động thường xuyên khác của Đoàn Hội thẩm. 

 
 

3.2. Đề nghị Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung  một số 

nội dung dưới đây để đại biểu HĐND huyện theo dõi, nắm bắt, cụ thể như sau: 

- Xem xét, bổ sung nội dung đã được Ban Pháp chế HĐND huyện nêu tại 

mục 22 vào phần tồn tại, hạn chế đối với báo cáo trình Kỳ họp thứ 5 HĐND 

huyện Khóa VI của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện. 

- Đưa ra khỏi phần tồn tại, hạn chế của Báo cáo nội dung “Kinh phí hoạt 

động còn hạn chế, chế độ phụ cấp chưa phù hợp với công sức, thời gian của các 

vị Hội thẩm bỏ ra”3. Theo quan điểm của Ban Pháp chế HĐND huyện, vấn đề 

được nêu ở trên là khó khăn chứ không phải tồn tại, hạn chế trong hoạt động của 

Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện. 
 

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

cáo của Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện về công tác tham gia xét xử năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (nội dung giải trình, làm rõ các vấn đề 

có liên quan đề nghị Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện gửi về Ban Pháp chế 

HĐND huyện trước ngày 14/12/2022)./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                                           
- TT HĐND huyện; 

- Đoàn HTND huyện; 

- TAND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, BPC. 

 
 

              TM. BAN PHÁP CHẾ 

    KT. TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 

     
 

 

            Lê Thị Hải 

 

 

 

                                                           
1 Trang bị sổ sách, bút, mua tài liệu nghiên cứu,... để cấp phát cho Hội thẩm nhân dân (trong thời gian qua Hội 

thẩm nhân dân tự trang bị). 
2 Của báo cáo thẩm tra. 
3 Trang 5. 
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