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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp  

năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên địa bàn huyện 

 
 

Thực hiện Văn bản số 8567/UBND-NC ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh, 

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp trong năm 

2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 trên địa bàn huyện như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ 

máy các cơ quan tư pháp  

- Hoạt động điều tra: Tổ chức điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, thu 

giữ tài sản giá trị. Triệu tập, gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng hình sự, ma túy; giải 

quyết 58 vụ việc hình sự nhỏ xảy ra ở cơ sở. Lập hồ sơ đưa 03 đối tượng vào 

Trung tâm cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 

30/12/2013 của Chính phủ, đưa 04 đối tượng vào diện quản lý giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Việc khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xẩy ra 

oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được khởi 

tố điều tra, phân công điều tra viên thụ lý vụ án, xây dựng kế hoạch điều tra. Tiến 

độ, chất lượng điều tra các vụ án được nâng lên, số vụ án phải điều tra bổ sung 

giảm, hầu hết các vụ việc đều được truy tố theo luật định, đảm bảo đúng người, 

đúng tội, không có trường hợp nào oan sai. 

- Hoạt động công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp: Để nâng cao chất 

lượng hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân huyện, tăng cường công tác 

kiểm sát trực tiếp hoạt động chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp. Kiểm 

sát viên chú trọng nắm tình hình tội phạm 46 lượt tại 19/19 xã, thị trấn nhằm 

kiểm sát hoạt động tiếp nhận, thụ lý tin báo tọi phạm của cơ quan điều tra. Thực 

hiện chặt chẽ việc lập biên bản rà soát, đối chiếu tài liệu, chứng cứ vụ án giữa 

Kiểm sát viên và Điều tra viên, Kiểm sát viên phúc cung 39/39 vụ án trước khi 

kết thúc điều tra. Công tác kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật tại nhà tạm 

giữ được thực hiện thường xuyên. Qua hoạt động kiểm sát ban hành 01 kháng 

nghị, 10 kiến nghị, 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, 38 bản yêu cầu khắc phục 

vi phạm trên các lĩnh vực công tác.  

- Hoạt động xét xử và tranh tụng tại phiên tòa: Tòa án nhân dân huyện giải 

quyết 195/208 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 94%; số án còn lại hầu hết mới thụ lý. 

Chất lượng hoạt động của Tòa án mà trọng tâm là hoạt động xét xử tiếp tục được 

nâng cao, tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án được đẩy nhanh, chú trọng 

làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, 
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làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự. Việc đổi mới thủ tục xét hỏi 

và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp 

được triển khai thực hiện, đảm bảo dân chủ khách quan trong hoạt động xét xử. 

Công tác hòa giải được tiếp tục chú trọng và thực hiện có hiệu quả với tỷ lệ hòa 

giải thành án các vụ, việc dân sự đạt 91% số vụ, qua đó đảm bảo việc giải quyết 

vụ án được nhanh chóng, kịp thời.  

- Hoạt động thi hành án và bổ trợ tư pháp: Thực hiện chặt chẽ hồ sơ và thủ 

tục bắt, tạm giữ và xử lý, không xảy ra oan, sai, tạm giữ quá hạn, quyền của 

người bị tạm giữ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra 

quá hạn tạm giam ở các giai đoạn tố tụng. Việc phê chuẩn quyết định về áp dụng 

hoặc thay đổi biện pháp ngăn chặn đảm bảo thận trọng, chính xác, không có 

trường hợp bị bắt, tạm giữ oan sai. Công tác quản lý giam giữ được đảm bảo an 

toàn, không để xảy ra tình trạng thông cung, tự sát, bỏ trốn. Tất cả các bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật đều được Toà án chuyển giao và Chi cục thi 

hành án dân sự ra quyết định thi hành án đầy đủ.  

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp:  

Lựa chọn và tổ chức xét xử 04 phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ. Tiếp tục 

nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp liên quan đến hoạt động 

giải quyết án hình sự. Bên cạnh đó, để chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và 

thủ tục tố tụng tư pháp ngày càng hoàn thiện, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, 

mỗi lãnh đạo và các chức danh tư pháp đều tổng hợp các khó khăn, vướng mắc 

trong nhận thức, áp dụng luật; những chồng chéo của các văn bản luật, những 

quy định không phù hợp với thực tiễn để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. 

3. Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về tư pháp  

Liên Ngành tư pháp duy trì chế độ giao ban, rà soát việc tiếp nhận, thụ lý, 

tiến độ và kết quả giải quyết đơn thư; phối hợp giải quyết đơn thư có nhiều tình 

tiết phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Các ngành tư pháp ngoài 

việc cử công chức tiếp dân thường xuyên tại cơ quan còn cử cán bộ tham gia các 

phiên tiếp công dân định định kỳ của Chủ tịch UBND huyện.  

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Lồng ghép tổ chức 12 cuộc hội nghị, mít-tinh tuyên truyền, PBGDPL cho 

hơn 10.000 lượt người; 156 lượt tuyên truyền, PBGDPL trên sóng truyền thanh 

huyện và hệ thống truyền thanh xã, thị trấn; tổ chức 93 buổi sinh hoạt ngày pháp 

luật; in ấn 02 bộ tài liệu. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động tư pháp và cải 

cách tư pháp trên Đài truyền thanh-truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh cơ 

sở; Cổng thông tin điện tử huyện với nhiều hình thức; thường xuyên đưa tin tình 

hình kết quả thực thi pháp luật, nêu gương người tốt việc tốt, phát hiện đấu tranh 

chống tham nhũng, tiêu cực trong các hoạt động tư pháp.  

5. Hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật 

Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức trợ giúp 

pháp lý và truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã Xuân Giang, Xuân Hồng, 

Xuân Mỹ và Xuân Liên; tổ chức trong 01 buổi với bình quân từ 45-50 người 

được tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí; tuyên truyền pháp luật cho 220 người; 

phát 1.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu pháp luật. Việc xác lập cơ chế phối hợp thông 
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tin giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với các cơ quan tiến hành tố 

tụng từ tỉnh đến huyện trong việc giới thiệu hoặc đề nghị cử người tham gia để 

đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp 

pháp lý được triển khai. Trong quá trình thụ lý giải quyết án hình sự, dân sự, 

hành chính, các cơ quan tố tụng luôn quan tâm, xem xét những người tham gia tố 

tụng trong vụ án có thuộc diện được trợ giúp pháp lý hay không và hướng dẫn họ 

làm đơn yêu cầu trợ giúp. Nhờ đó, ngày càng có nhiều đối tượng trong tố tụng 

hình sự được hưởng lợi ích này.  

6. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện và đảm bảo cơ sở vật 

chất cho hoạt động tư pháp 

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện tăng cường đôn đốc, theo dõi, tổng 

hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy đối với 

các cơ quan tư pháp và hoạt động cải cách tư pháp; kịp thời nghe các cơ quan tư 

pháp báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về quan điểm xử lý các vụ án phức tạp, nhạy 

cảm, dư luận quan tâm; một số thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện 

tham dự một số vụ án điểm, vụ án xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của địa phương, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác xét xử. Các cơ quan tư 

pháp trích một phần trong nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị để phục vụ 

cho hoạt động chuyên môn như: trang bị máy vi tính, máy in, tủ đựng tài liệu, 

trang bị tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ, công chức nghiên cứu.  

7. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ 

có chức danh tư pháp 

Các cơ quan tư pháp kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch, củng cố, 

kiện toàn tổ chức bộ máy; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng các chức 

danh tư pháp. Các chức danh: Thẩm phán Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, 

Điều tra viên, chấp hành viên hàng năm đều được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Công tác tổ chức bộ máy và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp luôn được chú trọng. Việc 

xây dựng, rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ ở các cơ quan tư pháp được quan 

tâm, thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh. 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN  

- Nhận thức về công tác trợ giúp pháp lý của một số cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn chưa đúng mức dẫn đến việc thực hiện các quy định về trợ giúp 

pháp lý chưa thông suốt, thuận lợi. Đội ngũ trợ giúp viên pháp lý còn thiếu và 

một số còn mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

- Sự phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan tư pháp với 

nhau trong việc lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp có thời 

điểm chưa thực sự chặt chẽ. 

- Kinh phí hỗ trợ các cơ quan tư pháp tuy được quan tâm nhưng chưa kịp 

thời, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cơ sở vật chất, trụ sở và điều kiện, 

phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp, các hoạt động tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật, tổ chức các phiên tòa lưu động. 

- Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và các chương trình, 

kế hoạch về công tác cải cách tư pháp chưa quan tâm đúng mức. 
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III. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về 

công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Nghị quyết của HĐND các cấp, gắn việc 

thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu cải 

cách tư pháp trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW 

của Bộ chính trị.  

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả và chấp hành nghiêm túc các quy định 

của pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; không hình sự hoá các 

vụ án dân sự, không để xảy ra oan sai, hạn chế thấp nhất việc để lọt tội phạm.  

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết 

dứt điểm các vụ án trọng điểm và các tội phạm mới phát sinh trên địa bàn, hạn 

chế để án tồn đọng, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Điều tra, Viện, 

Toà và các cơ quan liên quan trong việc xử lý tin báo tội phạm, nhất là các tin 

báo về tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật 

tài sản trên địa bàn để kịp thời điều tra, truy tố, xét xử. Duy trì chế độ giao ban 

liên ngành, xác định và giải quyết nhanh các vụ án trọng điểm, có tính thời sự.  

4. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vụ việc còn tồn đọng, tạo sự 

chuyển biến cơ bản trong Thi hành án Dân sự, giảm số việc thi hành án tồn đọng, 

đảm bảo thi hành đúng nội dung bản án. Kiểm tra, đối chiếu về số liệu và danh 

sách bị cáo tại ngoại chưa bị bắt thi hành án phạt tù. 

5. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan tư pháp 

nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội 

phạm, vi phạm pháp luật. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến 

thức pháp luật, lý luận chính trị, quản lý nhà nước nhằm chuẩn hóa và nâng cao 

năng lực cho cán bộ tư pháp, nhất là những cán bộ có chức danh tư pháp. 

6. Nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người dân; chính sách trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng. Kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng cần được trợ 

giúp pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo 

vệ công lý, công bằng xã hội. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp trong năm 2019, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, UBND huyện báo cáo để Sở Tư pháp tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh./. 

 

 
 Nơi nhận:                                                                 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

- UBKT, Văn phòng Huyện ủy; 

- Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Các phòng: Tư pháp; Nội vụ; Thanh tra; Văn 

phòng HĐND&UBND huyện;                            
- Các cơ quan: VKSND huyện; TAND huyện; 

Công an huyện; Chi cục THADS huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP.   

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

            KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

             Bùi Việt Hùng 
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