
TOA AN NHAN DAN 
HUY1N DALI LOC 

TINH QUANG NAM 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ty' do - Hanh phüc 

sá.A g/BCTA Dgi Lc, ngày 25 t1ing 11 nám 2022 

BAO CÁO 
CONG TAC GIAI QuyET, XET xiY cAc LOI AN, 

THI HANILI AN HINH SII NAM 2022 VA 
PHIfNG H1NG NIllM VJ CONG TAC NAM 2023 

TOa an nhân dan huyn Dai  Lc xin duc báo cáo tInh hInh thrc hin nhim vi 
chInh trj nam 2022 nhu sau: 

1. Cong tác giãi quyêt, xét xtr các 1oi viii, vic nám 2022: 
Tong so an th%T 1 là 708 vii viêc, chuyên an 01 v11, cOn thij l 707 viii vic, SO 

cüng kSr 11am 2021 tAng 202 v11 vic. BA giài quyêt xét xü 544 vii vic, tr l dat  77%, so 
vth cUng k5' nAm trixâc giàm 14.8%. COn 1aj  phái giãi quyêt 163 vi vic, chü yêu an mói 
thii l trong tháng 11 nAm 2022. 

BA to chirc 09 phiên toà rut kinh nghim (04 Thâm phán), thirc hin vixçit chi tiêu 
mi Thâm phán 01 vi/nAm. Cong bô 92 bàn an, quyêt djnh trên cong thông tin TAND 
dung quy djnh. 

So an kháng cáo, kháng nghj: 35 vi (cü chuyên 05 v11, kháng cáo - kháng nghj 
trong nam 2022 là 30 vi vic) 

Két qua xét xir phüc thâm: 26 vçi, trong do y an và dInh chi phüc thâm 21 viii, hUy 
an do li chü quan cüa cap so thâm: 3 vi (t l 0,58%), süa an do lôi chü quan cüa cap 
so thâm 01 vi (t5' 1 0,19%), süa an do phát sinh tinh tiêt mOi tti cap phüc thâm 01 viii. 
Chua xét xir phiic thâm: 09 vii. 

Cu the cho tirng 1oii an nhur sau: 
1.1. An hlnh Sw: 
Tong thu l: 75 vu - 163 bj cáo, so vOi nAm 2021 tAng 13 vi - 14 bj cáo, dA giài 

quyêt xét xü 67 vii - 153 bj cáo, dt t le 90%, giâm 5%. Trong do trá ho so diêu tra bO 
sung dugc Vin kiêm sat chap nhn 07 vi/43 bj cáo, xét xir 60 vi/1 lObj cáo. An giài 
quyêt, xét xü trong han  lust djnh dat  100%. 

So an có kháng cáo: 20 vi (01 vi nAm 2021 chuyên sang và 19 vii näm 2022). BA 
xét xü phüc thâm: 14 vii, két qua y an và dInh chi phüc thâm 13 vi, hüy an do lôi chü 
quan cüa cap so thâm 01 vii. 

Chua cO két qua: 06 vi. 
Tat cà các viii an hInh sir duçic phán quyêt chü yêu cAn cü vào kêt qua tranh ting 

tai phiên toà, dông thai xem xét toàn din khách quan các chi'rng cü cüa vi an nên bão 
dam dung ngui, dung ti, dung pháp luât. Không CO trithng hçip nào bO lçt ti pham 
hoc Toà an kêt an oan nguäi không có ti. 

Toà an dA cüng các co quan th titng thc hin t& và hiu qua quy ch phi hçip 
lien ngành, xác dinh 04 vu! 08 bj cáo an diem nhAm thirc hin tot cOng tác tuyên truyên, 
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giáo diic pháp lu.t và du tranh phông chng ti phirn kjp th?ñ phxc vi nhim vi chInh 
trj t.i dja phucmg. 

1.2. An Dan sy: lông th%i 1 626 vi vic, chuyên an 01 vi, can thi l 625 vii vic 
(tang so vOi cüng kS'  näm truOc là 195 vi); giâi quyêt, xét xir là 471 vi, d.t ti l 75,4%; 
trong do hôa giãi thành 359 v11, dt ti l 76,2%. Can dang giâi quyêt 154 vi. 

Cithê cho tirng l°ai  nhu sau: 
* Antranh chap dan sic 
- 1hii l 144 vi vic, chuyên an theo thâm quyên 01 vti, con 144 vii vic, so vOi 

nàm 2021 tang 14 vi vic. Dä giâi quyêt, xét xü 75 vii vic, dit 52,5% so vâi thi1 l. 
Trong do: xét xir 10 vii; hoà giâi thành 43 vi (gôm 31 viii hOa giâi thành theo to t1ng và 
12 vi ra quyêt djnh cOng nhn kêt qua hOa giâi thành), dt tS'  1 60% so vii; dInh chi 20 
v11, giâi quyêt chap th.n yêu câu 02 vic. An giâi quyêt, xét xi trong hn lut djnh d.t 
100%. 

Con li dang giái quy& 68 vi (17 vi tm dinh chi). 
An kháng cáo: 12 vi (gom 03 vii xét xü näm 2021 chuyên sang kS'  báo cáo, mOi 

09 vii); kêt qua xét xir phüc thâm 10 vii: hüy an 02 vi do li chü quan, si'ra an oi vi do 
1i chü quan, y an 04 vi, süa an do phát sinh tinh tiêt mâi ti cap phüc thâm 01 V11, dinh 
chi phüc thâm 01 vi.i - 01 vic. COn chua cO kêt qua phüc thâm 02 vii. 

* An hon nhân và gia dInh: 
- Thi l 474 v%1 vic, so vâi näm 2021 tang 160 vtt. Dà giái quyêt, xét xü 392 vi 

vic, dat  92,7%. Trong do: Cong nhn thOa thun cüa dung sr 283 vi, dInh chi 69 vii 
trong do hoà giái doàn ti thành 25 vi, d'ia ra xét xü 37 vi, giài quyêt 03 vic. An giái 
quyêt, xét xi:r trong han  lut djnh dat  100%. IS'  l bOa giài thành dat 90,8% s v17i. 

- An kháng cáo: 03 vi (02 viI mói và 01 vi nàm 2022 chuyên sang). Dã phüc 
thâm y án02 vli, chua cO kêt qua 01 vi. 

* An kinh doanh thur.rng mai: 
- Thii lS' 08 vi, tucmg ducing so vâi nãrn 2021. Dà giãi quyêt 04 vii, tS'  1 50%, 

trong do bOa giái thành 03 v, dat  75% so vâi sO an giài quyêt, dInh chi 01 vi. COn chua 
giãi quyêt 04 vi (Tgm dinh chi chà kêt qua zy thác twpháp và kêt qua giái quyêt khiêu 
ngi tgi C'óng an huyn Dqi L5c). An giâi quyêt, xét xir trong han  lust djnh dat  100%. 

- KhOng cO an cO kháng cáo, kháng nghj. 
* An lao dng: (Khong) 
1.3. Anh hành chInh: (Khong). 
1.4. Vé cong tác xem xét, quyêt djnh áp dyng các binpháp xI'r l•j hành chinh: 
Trong näm, dim vi dA thi,i iS' 06 ho sa dê nghj ap dicing bin pháp xü iS' hành chInh, 

giãm so vâi näm 2021 là 03 vi, dâ ra quyêt djnh áp diing bin pháp xü lS' hành chInh 
dOi vâi 06 trung hçp, dat  100% so vOi thij iS'. Tat Ca các truOng hcip dêu dam bào dung 
quy djnh cUa pháp lut. 

1.5. COng tác thc hin iy thác twpháp: 
Irong näm, dmi vj dà thirc hin 15 tru&ig hcip üy thác thu thp chirng cir cüa các 

TOa an khác, tat ca các trung hçip dêu duc m& sO theo dôi, phân cOng Thâm phán, Thu 
kS' tiên hành thu thp chirng cir dam bâo dung pháp lu.t và day dü ni dung theo yêu 
câu. 

2. Cong tác tlii hãnh an: 
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- Cong tác thi hành an hInh sw. Tng th'çi l 146 bj an; ra quy& djnh 146 bj an, dtt 
tile 100%. Trong do: Ra quyêt djnh u' thác thi hành an 08 bj an, ra quyêt djnh thi hành 
an hInh sir là 138 bj an (giam 69 bj an, treo va cài to không giam giü 69 bj an). Hoãn 
thi hành an 06 tri.thng hgp (cfl 02 bj an, mâi 04 bj an). 

Cong tác ra quyêt djnh thi hành an pht tü thirc hin dam bão di'ing quy djnh pháp 
luât, không dê xây ra tInh trtng ra quyêt djnh thi hành an tr han  hoc bó sot không ra 
quyêt djnh thi hành an dôi vâi các bàn an có hiu lc pháp lut. 

3. Vê cong tác phôi hçrp vi các ngành ni chInh: 
Dcm vi tham gia day dü các cuc h9p giao ban ciia khôi ni chInh (theo quy chê 

phôi hçip lien ngành), quan h phôi hçp tot gifla vâi các c quan tiên hành to tiring Cong 
an - VKS - TOa an — Thi hành an dan sir trong vic bàn, xü 1 các vi an hInh siI CO 
vuàng mac; phôi hqp tot vOi VKSND huyn ye to chüc các phiên toà rat kinh nghim; 
phôi hçp vOi PhOng Tu pháp huyn trong cong tác tuyên truyên pháp luat. 

- COng tác phói hQp thi hành an phçit th: Dôi vOi các bj an bj pht tü don vj luôn 
phôi hp chat ch vth Cong an, VKS, bat thi hành an dung thu tic, dung thi han.  Dôi 
vâi cac bj an phtt tü nhi.rng cho hithng an treo, cài tao  không giam giü, don vi dâ thirc 
hin vic giao quyêt djnh, cap phát so theo dOi, vic chap hành an cho b an, g&i quyêt 
djnh cho cac ca quan thi hành an và ca quan htru quan day dU, dung han  lust djnh. Näm 
qua Tôa an cüng dã xem xét ra quyêt djnh giám thai han  thu thách an treo cho 20 bj an 
dung quy djnh pháp luat. 

- COng tác phOi hop thi hành an dan s Tat cà các bàn an, quyêt djnh cüa TOa an 
cO hiu lirc pháp lut dêu duçic chuyên giao kjp thai cho ca quan thi hành an dan sir. 
Không cO trung hçip nào bàn an, Quyêt djnh nào tuyên không rO rang dan den không 
thi hành an duçic. 

Djnh kS',  Tôa an dâ phôi hçip vOi Chi ciic Thi hành an dan sr huyn Dai  Lc và 
Vin kiêm sat nhân dan huyn Dai  Lc rà soát, báo cáo thông kê kêt qua thi hành an dan 
sir theo thông tu Lien tIch so 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC. 

- C'Ong tác xét mien giám cac khoán thu n5p ngán sac/i nhà ncóc. Trong näm, 
dan vj th%i l 11 triRing hcp, dà giâi quyêt xong, dat  100%. 

4. Triên khai thi hành Lut Hôa giãi, di thoi ti Tôa an: 
Näm 2022 Lath dao  Tôa an nhân dan huyn Dai  Lc dã chü dtng, sang tao  thçrc 

hin các giãi pháp dông b, các chirang trInh, kê hoach  ci the dê vuçit len khó khän, 
triên khai thi hành LuQtt HOa giãi, dôi thoai tai  TOa am 

Trong nàm, 03 Hôa giài viên dâ tiêp nhân 258 dan khi kin, bOa giái thành 128 
vi;i (duçic Tôa an ra quyêt djnh cong nh.n thOa thun 100 vçi), bOa giái doàn ti;i thành 28 
vi, rut dan khâi kin 46 dan, hOa giài khOng thành 22 vi;i, không to chuc hOa giái duçic 
62 dan. Vic ra quyêt djnh cOng nhn két qua hOa giãi thành, dôi thoai thành kjp thai và 
dung quy dlnh  pháp lut. KhOng cO quyêt djnh nào bj khiêu nai,  kiên nghj. 

T tháng 7/2022, do thiêu kinh phi cap cho các HOa giãi viên nên yic thirc hin 
Lust HOa giãi dôi thoai gp rat nhiêu khó kbän. 

5. Cong tác cãi cách thu tiic hành chInh: 
Tr dâutháng 11/2022 den nay, b phn hành chinh tu pháp Toà an Dai  Lc thiic 

hin giài quyêt tiêp nhân dan thu dung quy djnh pháp lust ye to t%Ing, khOng gay phiên 
ha cho cOng dan den khiêu kin hoc lien h cong tác. Lath dao  Tàa an dä phân cong 
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Thm phán tric tip nhtn, thi, l dan khâi kin các vi an hon nhân gia dInh, tranh chap 
dan sr dü diêu kin thii l ngay khi tiêp nh.n dan. VI 4y, so krqng an hon nhân va dan 
sir trong 2 tháng qua tang dt biên so vâi các näm trnc, cii the: tong thii 1 là 230 vçi 
(an cü chuyên qua là 49 vii, mOi thu 1 181 vi), tang 112 vi.i (tang 194%) so vâi näm 
2021. 

Vic nhp s lieu thii l, giâi quyt các loai an trên ph.n mm thng ké cüa 
TAND dizcic thirc hin dam bào. Toà an thrc hin nghiêm tüc quy djnh cüa Tôa an ye 
cong khai bàn an có hiu lirc pháp lust. 

6. Cong tác Hi thm nhãn dan: 
Trong cong tác giãi quyêt xét xü các vi an, TOa an luôn tuân thu nghiêm các quy 

djnh pháp lu.t khi xét x11 các viii an, dam bão nguyen tãc xét xu Hi thâm nhân dan 
ngang quyên và dc 1p trong phán quyêt các bàn an. 

Các vj Hi thâm nhân dan duçic cap tài lieu và tp huân nghip vi xét xü 02 dçit 
mi näm. Dan vj dà báo cáo và quan h ch.t chë vi HDND, UBND và LAth do các cci 
quan có can b lam Hi thâm nhân dan to diêu kin ye 4t chat và tinh than dê các vj 
Hi thâm nhân dan tham gia lap tp huân nghip vi do TAND tinh triu tap. NhIn 
chung các vj Hi thâm nhân dan dA nêu cao tinh than trách nhim trong qua trmnh nghiên 
ciru và xét xü ti Tôa, trong giâi quyêt các vi an dan sr, dc bit là các vi an tranh chap 
quyên si'r ding dat có ni dung phi.'rc tp thI các Hi thâm nhân dan luôn có sirt dâu tu, 
nghiên ciru k5 ho so vu an tniOc khi xét xi:r. Trong nAm qua các vi dA tham gia xét xü 
108 vu' an các loi, gop phân vào kêt qua chung cüa Tôa an nhAm hoàn thành tot nhim 
vu' chInh trj cUa Dâng, Nhà nuâc và nhân dan giao phó. 

7. Cong tác giãi quyêt khiu ni, to cáo: 
Don vj dA bô trI phông tiêp dan và cCr can b phi trách cong tác tiêp nhn dan thu, 

1p sO theo dôi dan thu khiêu ni, to cáo. LAnh do dan vi luOn sap xêp ljch tiêp cOng 
dan theo dung quy djnh pháp 1ut. Trong näm don vj thu' l 05 dan khiêu ni ye tu pháp 
dam bâo dung quy djnh pháp lut. Kêt qua giái quyêt 03 dan nguai khiêu ni rut dan 
khiéu ni; 01 dan khiêu ni vic chm thu' l vu' an, Tôa an dA thông báo thu' l dan kh&i 
kin sau khi duang su' bô sung day dü tAi 1iu chüng cir can thiêt và 01 dan khiêu ni 
không có co sa, Tôa an mOi nguai có khiêu ni giâi thIch thI khOng Co khiêu ni tip 
theo. 

8. Cong tác giãi quyêt các vy vic tn dçng, kéo dài: 
Nam 2022, don vj dA tiêp tu'c  dOn dôc, xác minh, thu thp chCrng ci'r, hOa giài va 

lien h vói các ca quan chuyên mOn dê xác minh vic cap giây chüng nhn quyên sü 
du'ng dat lam ca sâ giâi quyêt vu' an. Kêt qua dA giài quyêt duc 11 vi an tranh chap dt 
tm dInh chi tü nArn truâc. COn 16 vu' t.m dInh chI t1r nAm 2021 tOn dçng do di kêt qua 
üy thác tu pháp dOi vâi các throng sir a xa hoc vuâng & khâu thu thp ho so cap GiAy 
chung nhn quyên sü du'ng dat, xác djnh hmnh the và din tIch tü cn dat tranh chap. TOa 
an s cô gang phOi hçxp vâi các co quan hüu quan và TOa an dja phuong nhn üy thác 
tiêp tu'c  giái quyêt düt diem các vu' an nêu trên. 

* Dánh giá chung: 
1/ U'u diem: So vói thim vu, chi tiêu thi dua cüa ngành và chi tiêu thi dua cUa 

don vj dê ra thI trong thOi gian qua don vj dA hoàn thành xut sc thim vu' chInh trj 
duçic giao. Vê chat lucing giãi quyêt xét xir cac vu' an nhIn chung t&, t' i an bj câi süa 
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du'i müc không ch do ngành cap trên quy djnh. Các mt cong tác kihác dêu hoàn thành 
tot. 

2/ Nhwçtc dim: Ben cnh nhng tru dim, trong giái quyêt an các 1oi dcm vi bj 
hUy 03 vu do lôi chü quan cüa cap s thâm (01 vi hInh sir và 02 vii dan s%r). Tiên dO giâi 
quyêt mOt so vi an con chm, mOt so vi an tm dInh chi nell kéo dài thai gian giài 
quyêt. 

3/ Nguyen nhân: 
Nguyen nhân kháeh quan: So luqng an thii 19 tai  TAND huyn Dai  Lc không 

ngmg tang cao, tInh chat rat phirc tap, nhiêu l°ai  yêu câu mOi phát sinh nên can có sir 
dau tu, nghiên cüu sau k5r nhu các yeu câu áp dimg bin pháp khân cap tam  thai trong 
các v1 an dan sii. Hoat  dng vay nçi nóng, biêu hii trong nhân dan van cOn xày ra pht'rc 
ttp, thj tru&ng bat dng san biên dng kho luOng, giá dat chuyên nhung trong nhân dan 
tang cao so vOi các nam truOc dn den luqng an tranh chap dat dai tAng nhanh và diên 
biên phüc ttp. Trong các loai an tranh chap dat dai thi loai an tranh chap thira kê tAng 
manh (14 vi), là biêu hin cüa tInh trng suy thoái ye dao  drc, tInh cam gia dInh bj xem 
nhç so vâi giá trj 4t chat, tranh chap quyêt 1it và gay gAt. Vie xü 19 các cá nhân có 
hành vi cho vay lài suât cao và quãn 19 hoat  dng biêu hiii a cap co s& cOn lung thng, 
chua quyêt 1it nêu chua dt hiu qua cao. Khi xãy ra tInh trng v ng, vic xü 19 tai  TOa 
an gp rat nhiêu kho khAn do.các duong sr trôn tránh, phãi xét xir yAng mt. 

Trong khi do, hr dâu 11Am 2022, dông chI Chánh an TAND huyn Dai  Lc chuyên 
cong tac Dôi ngü can bô Lânh dao, Thâm phan va This ky true tiêp tiên hanh to tung chi 
cOn 07 nguai (04 Thârn phán :và 03 Thu k9), ap 1irc nhim vi chuyên mon rat lan, trung 
brnh moi Thâm phan phai giai quyêt 175 vu/nAm (vucit 100 vu so vrn drnh misc trung 
mInh cüa nganh). Lanhdao .phãi trrc tiêp tham gia giãi quyêt khôi luçing an rat lan. Các 
Thâm phán và Thu k9 phái thung xuyen lam ngoài gia hành chInh. Các nhân viên hçrp 
dông nhu báo v, tap  vii, lai xe cilng duçic lãnh dao  don vj phân cong giài quyêt nhiêu 
nhim vij vAn phOng ngoài to tiing mai giái quyêt hoàn thành nhim viii chInh trj chung. 
Den giüa tháng 10/2022, don vj dugc bô sung 01 dông chI Phó Chánh an, tam  thai giãi 
quyêt áp 1irc cOng vic truOc mAt. 

Nguyen nhan chü quan: Do áp 1rc cOng vic qua nng né nên trong tác nghip, 
mOt so can bO cOn chü quan, chisa sâu sat trong giãi quyêt an và kiêm tra các ho so. MOt 
so sai sot nhO dä duçic báo cáo qua cong tác Giám dôc kiêm tra djnh k5' cüa ngành dâ 
duçrc toàn don vj rut kinh nghim chung. 

Phân thu' hai:  
PHU'ONG HUONG NHIEM Tç  CONG TAC NAM 2023 

NAm 2023, TAND huyn Dai LOc quyt tam hoàn thành t& nhim vi.i chInh trj 
nhäm 1p thành tIch chào m1rng các ngày 1 tr9ng dai  cüa dat nuOc, cüa ngành. 

1/ Ye cong tác chInh trj tur tw&ng: 
Tap the can bô cOng chuc toa an doan kêt nO! bô tOt, ren luyên dao disc each 

mng, no 1%rc phân dau khäc phiic khO khAn hoàn thành xuât sac nhim vi chmnh trj duqc 
giao. Chap hành và thuc hin mçi chü throng chInh sách cüa Dâng và pháp 1ut cüa Nba 
nuâc. 

II! Ye cong tác xét xfl' vi giai quyt các 1oui an và thi hành an hlnh sr: 
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Nàm 2023, toàn don vi ph.n du tp trung giãi quyt xét xir 100% các loai an 
trong han  1ut djnh, dam bâo chat hrçing, dung pháp luat; phân dâu giâi quyêt xét xr dat 
90% an hInh slr th l, các loai  dan sir, hon nhân gia dInh, kinh doanh thuang mai  giâi 
quyêt xétxi'r dat  t l tir 85% trâ len, an hành chInh giâi quyêt phân dâu dat 80% trâ len. 
Giâi quyêt áp dimg các bin pháp xü pht hành chInh trên 99%. Ra quyêt djnh Thi hành 
an 100% các bàn an HInh s1r có hiu hrc pháp 1ut. Han  chê den mirc thâp nhât t 1 hu', 
câi sira do lôi chü quan cüa Thâm phán và cüa Hi dông xét xir duOi müc quy djnh cüa 
ngành. 

III! Cãc mt cong tác khác: 
Phân dâu giâi quyêt kjp thai, trong han  lut djnh các khiêu nai  t cáo v tu pháp 

(neu co). Các mt cong tác khác dêu hoàn thành tot, Chi b và Co quan phân dâu dat 
danh hiu trong sach  vUng  math,  Cong doàn dat  danh hiu trong sach  virng  math  xuât 
sac. Không có can b vi pham k' 1ut, vi phm pháp lut, ttp the CBCC doàn kêt nhât 
trI thrc hin tot quy chê ngành. 

Trên day là báo cáo ye tInh hInh và kêt qua cong tác nàm 2022 và phtrcing huâng 
nhim vii cOng tác nàm 2022 cüa co quan Tôa an nhân dan huyn Dai LOc. Xin phép 
duqc báo cáo tai  kST h9p thuang l cuOi näm 2022 Hi dông nhân dan huyn Dai  Lc 
khóa)UI. 

No'i ,ihãn:  
- TTHDND huyn Dgi Lóc 
- Dgi biêu dy hQp 
- Lu-u. 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

