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BAO CÁO 
Thm tra cüa Ban Pháp ch HBND huyn ye két qua 

cong tác giãi quyêt, xét xfr các 1oi an và thi hành an hInh si 
närn2022cüa Tôa an nhân dan huyn Di Lc 

Thrc hin Lut Hoat dng giám sat cUa Qic hi và Hi dng nhân dan, 
theo su phân cong cüa Thu?mg tr1rc HDND huyn ye thâm tra báo cáo cüa Tôa an 
nhân dan huyn Dai  Lc ye kêt qua giái quyêt, xét xlx các 1oi ánvà thi hành an 
hInh si,r 11am 2022; Ban Pháp chê báo cáo HDND huyn ket qua thâm tra nhu sau: 

1. Ktquãdtdtrçrc 

Ban Pháp ch HDND huyn Co ban nhât trI vói báo cáo cüa Toà an nhân 
dan huyn. Trong näm 2022, Tôa an nhân dan huyn dã thii 1, giái quyêt xét xir 
544 vu viêc các 1oi, dat t' 1 77%, so vth näm 2021 giãm 14,8%. Hâu bet các vii 
vic dugc giái quyêt trong thai hn 1ut djnh. Trong cong tác giái quyêt, xét xü 
các vii an hInh sir, Tôa an nhân dan huyn luôn tun thii nghiêm các quy djnh cüa 
pháp 1u.t, dam bâo vic tranh ting ti phiên tôa theo tinh than cái cách tu pháp; 
xét xi'r dñng ngu?ñ, ditng ti, ding pháp 1ut, không có truông hçTp nào oan, sai 
hoc bó lot ti phm. 

Các vi vic dan sir và hon nhân gia dInE tang cao so vi näm 2021 (an dan 
sc tang 14 v, an hon nhán gia dlnh tang 160 vii), Tha an nhân dan huyn thuàng 
xuyên tang cung cong tác hôa giái, dOi thoi; t' 1 bOa giái thành các vi vic 
dan sir và hon nhân gia dmnh dêu tang (an dan sc hôa giái thành dqt 60%, an hOn 
nhán gia dInh hOa giái thành dit 90,8%). 

TOa an nhân dan huyn dä ph& hçip vói Doàn Hti thm nhân dan d thirc 
hin tot Cong tác quán 1 Hi thâm, dam báo cho Hi thâm nhân dan khi tham gia 
xét x1r dc 1p  và chi tuân theo pháp lu.t. 

Tuy nhiên, trong cong tác giâi quyêt, xét xir cüa TOa an nhân dan huyn 
vn con dê xáy ra vic hüy an, s1ra an do lôi chü quan c1a cap so thâm; tiên d 
giái quyêt mt so vi an ye tranh chap dat dai cOn chm. 

2. Mt so kiên ngh 
- Qua thm tra báo cáo cüa TOa an nhân dan Fiuyn v kt qua giái quyt, xét 

xü các loi an và thi hành an hInh sir nãm 2022, Ban Pháp ch có mt s kMn nghij 
dôi yâi TOa an nhân dan huyn nhu 

- Dy nhanh tin d xét xü các 1oi an nhât là các vi yic lien quan dan 
tranh chap dan sr, dat dai. Nâng cao chat lugng xét xi các loai  an, tiep tic duy trI 
yic tranh tng ti phiên tôa theo tinE than cái each tu pháp; h?n  chê den mirc 
thâp nht t' 1 an bj hüy, cái sira do lôi chü quan. 



Trên day là báo cáo thm tra cüa Ban Pháp chê HDND huyn ye cong tác 
giãi quyét, xét xü cac loai an vá thi hành an hInh si1 11am 2022 cüa Tôa an nhãn 
dan huyn Dai  Lc. Ban Pháp ch kmnh trInh k hçp thCr 10, HDND huyn khóa 
XII xem xét, quyêt djnh.I. 

Ncrinhin: 
- Thumg trirc HDND huyn; 
- UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Dai  biu HDND huyn; 
-LuuVT. 
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