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TAND TỈNH QUẢNG NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
___________ 

Số:  17 /BC-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________ 

Đại Lộc, ngày 08 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC LOẠI ÁN 

VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

(Tại kỳ họp HĐND huyện Đại Lộc lần thứ 13, khóa XI) 

------------------- 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giải quyết xét xử các loại án và ra quyết định 

thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật, 6 tháng đầu năm 2020, Toà  án nhân 

dân huyện Đại Lộc đã không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 

được giao. Tại kỳ họp lần này, Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 6 tháng qua như sau: 
 

 I. Kết quả giải quyết, xét xử các loại án và Thi hành án hình sự: 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020 Toà án nhân dân huyện Đại Lộc thụ lý 266 vụ –

việc, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 12 vụ – việc. 

 Đã giải quyết xét xử  162 vụ - việc, đạt tỷ lệ là 61%, giảm so với cùng kỳ năm 

2019 là 3,8%.  

Còn đang giải quyết 103 vụ. 

Kết quả xét xử phúc thẩm:  Y án và đình chỉ phúc thẩm:  20 vụ; sửa do lỗi chủ 

quan: 01 vụ.   

Cụ thể cho từng loại án như sau: 

1. Án hình sự: Thụ lý 37 vụ/104 bị cáo, so với 6 tháng đầu năm 2019 tăng 20 

vụ, tăng 77 bị cáo. Đã giải quyết xét xử 23 vụ/60 bị cáo, đạt tỷ lệ 62%, so với cùng kỳ 

năm 2019 giảm 13%. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các vụ án hình sự tăng cao, quy mô các vụ án 

ngày càng lớn, tính chất vụ án ngày càng phức tạp, số lượng vụ án có nhiều bị cáo 

tham gia ngày càng tăng. Điển hình là các loại tội “Đánh bạc” và “ Tổ chức đánh bạc” 

có nhiều bị cáo tham gia, các vụ mua bán trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản có tổ 

chức,… Ngoài ra, một số loại tội phạm mới xuất hiện tại địa phương như buôn bán 

hàng cấm, hàng giả, buôn bán động vật quý hiếm, cho vay lãi nặng trong giao dịch 

dân sự, nhận hối lộ…  

 Trong quá trình xét xử các vụ án hình sự, Tòa án tuân thủ nghiêm các quy định 

của pháp luật hình sự, chất lượng xét xử được nâng cao, kết quả xét xử được dư luận 

đồng tình, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời có xem xét toàn 

diện về nhân thân, hoàn cảnh của bị cáo, vì vậy phán quyết của Tòa án vừa thể hiện 

được tính nghiêm minh vừa thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, từ đó nâng 

cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Không có trường hợp 

xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án giải quyết đa số đảm bảo chất 

lượng tốt, không có án bị huỷ, bị cải sửa do lỗi chủ quan của cấp sơ thẩm. Tòa án phối 
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hợp với Viện kiểm sát tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần chỉ đạo 

chung nhằm nâng cao chất lượng xét xử của Thẩm phán, HTND, Thư ký phiên tòa và 

Kiểm sát viên. 

2. Án tranh chấp dân sự: Thụ lý 59 vụ, việc (58 vụ – 01 việc), so với cùng kỳ 

năm trước tăng 11 vụ, việc. Đã giải quyết xét xử 28 vụ, việc, đạt 47,5%. Trong đó hoà  

giải thành 19 vụ, đình chỉ 07 vụ, xét xử 02 vụ, giải quyết 01 việc. Còn đang giải quyết 

31 vụ.  

Thực hiện theo quy định mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Luật đất đai 

2013, các tranh chấp đất đai kể cả không có giấy tờ về đất đều thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nên số lượng thụ lý án tranh chấp đất đai ngày càng tăng, loại tranh 

chấp ngày càng đa dạng so với trước (tổng cộng 21 vụ).  Đặc biệt tình trạng vỡ nợ do 

vay nóng trong nhân dân từ năm 2017 đến nay xảy ra ở nhiều địa phương, dẫn đến 

hàng loạt các vụ án tranh chấp vay tài sản, đồng thời kéo theo các chấp khác phát sinh 

như thế chấp, cầm cố, tranh chấp quyền sở hữu tài sản của thành viên hộ gia đình 

trong quá trình thi hành án dân sự… và thậm chí dẫn đến một số tội phạm như cưỡng 

đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… xảy ra ngày càng nhiều, phức tạp (tranh 

chấp hợp đồng vay tài sản 33 vụ). Để giải quyết đúng quy định pháp luật các vụ án 

dân sự đã thụ lý, các Thẩm phán, Thư ký phải chủ động nghiên cứu, học hỏi và không 

ngừng nâng cao kỹ năng hòa giải, xét xử, nắm bắt vấn đề mâu thuẫn trọng tâm và phải 

lường được tất cả các tình huống có thể xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án để có 

thể xử lý một cách toàn diện, đúng pháp luật. 

3. Án hôn nhân và gia đình: Thụ lý 162 vụ, giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 

18 vụ. Đã giải quyết, xét xử 107 vụ, đạt 66,05%. Trong đó hoà giải đoàn tụ thành 36 

vụ, thuận tình ly hôn 67 vụ, xét xử 4 vụ. Còn đang giải quyết 55 vụ. Độ tuổi ly hôn 

chủ yếu từ 20 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ lớn các vụ ly hôn xuất phát từ nguyên nhân mâu 

thuẫn gia đình (tổng cộng 123 vụ). Các vụ ly hôn do bị đánh đập, ngược đãi và rượu 

chè xuất hiện nhiều ở độ tuổi 35-45 (18 vụ). 

Đối với các vụ án Hôn nhân gia đình, tình trạng các cặp vợ chồng trẻ tuổi kết 

hôn trong một thời gian ngắn, sống ly thân rồi ly hôn, nguyên nhân chủ yếu là bất 

đồng quan điểm sống, không tự chủ về kinh tế, chồng đánh đập, ngược đãi vợ,  do ảnh 

hưởng của tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma túy,... đang diễn ra khá phổ biến và gia tăng. 

Công tác hoà giải đoàn tụ được Tòa án chú trọng nhằm hàn gắn những rạn nứt trong 

tình cảm vợ chồng, nên nhiều cặp vợ chồng đoàn tụ góp phần cùng với xã hội thực 

hiện mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc và tiến bộ. 

4. Án Kinh doanh thương mại: Thụ lý 03 vụ, tương đương so với cùng kỳ năm 

trước. Đang giải quyết trong thời hạn luật định.  

Tranh chấp kinh doanh thương mại chủ yếu là hợp đồng mua bán tài sản và hợp 

đồng tín dụng. Tòa án tăng cường hòa giải, lồng ghép với việc tuyên truyền pháp luật, 

hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện việc cạnh tranh lành mạnh và công bằng. 

5. Án hành chính: Thụ lý 01 vụ, đã giải quyết đình chỉ vụ án do hết thời hiệu 

khởi kiện. 

6. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Thụ lý 04 hồ sơ, đã giải quyết 03 hồ 

sơ, còn 01 hồ sơ đang giải quyết. 
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7.  Công tác ra quyết định thi hành án hình sự: 

Thụ lý 52 bị án có hiệu lực pháp luật, đã ra quyết định 52 bị án (đạt 100%), trong 

đó: Ra quyết định  ủy thác thi hành án 04 bị án; ra  quyết định thi hành án phạt tù 48 bị án 

(tù treo và cải tạo không giam giữ 16 bị án, tù giam 32 bị án). 

Công tác ra quyết định thi hành án hình sự được thực hiện đảm bảo đúng quy 

định pháp luật, không để xảy ra tình trạng ra quyết định thi hành án trễ hạn hoặc bỏ 

sót không ra quyết định thi hành án đối với các bị cáo án có hiệu lực pháp luật. Đối 

với  các bị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, Toà án đã 

thực hiện việc giao quyết định, bản án, cấp phát sổ theo dõi việc chấp  hành án cho bị 

án, gởi quyết định, bản án, tang vật chứng… cho các cơ quan thi hành án và cơ quan 

hữu quan đầy đủ, đúng hạn luật định. Xét xét hoãn thi hành án tuân thủ đúng quy định 

pháp luật. 

II. Các mặt công tác khác:  

1. Công tác  xây dựng đơn vị: 

Đơn vị thực hiện tốt các qui định của nhà nước về công tác sử dụng, quản lý 

công chức và Người lao động, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định. Trong điều 

kiện nhiệm vụ chuyên môn gặp nhiều khó khăn do lượng án nhiều và phức tạp, cán bộ 

thiếu và thường biến động nhưng đơn vị vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ 

vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm bảo thời gian học tập để nâng cao trình 

độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, 

bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.  

Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững đoàn kết nội bộ, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm trong khi thi hành công vụ, thực hiện tốt Quy chế  ngành, Quy tắc 

ứng xử của cán bộ công chức. 

2. Công tác Hội thẩm nhân dân: 

Đơn vị đã phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân để thực hiện tốt công tác quản 

lý Hội thẩm, đảm bảo cho HTND khi tham gia xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp 

luật.  Phối hợp với Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công 

tác xét xử nhằm rút kinh nghiệm đối với các vụ án đã giải quyết năm trước, đề ra 

phương hướng năm sau. Các HTND được cấp tài liệu và tập huấn nghiệp vụ do Tòa 

án tỉnh tổ chức nên nghiệp vụ xét xử của từng HTND ngày càng được nâng cao.  

Nhìn chung, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong kinh phí hoạt động cũng như 

thời gian, nhưng các vị HTND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tham 

gia xét xử tại Tòa án, góp phần cùng với Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, còn có một số HTND từ chối tham gia xét xử 

hoặc vắng mặt tại các buổi tập huấn nghiệp vụ vì lý do công tác nên làm ảnh hưởng 

đến hoạt động của Toà án và Đoàn Hội thẩm. 

3. Công tác phối hợp liên ngành:  

Đơn vị tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban của khối nội chính (theo quy chế 

phối hợp liên ngành), quan hệ phối hợp tốt giữa với các cơ quan tiến hành tố tụng 

Công an - VKS - Tòa án – Thi hành án dân sự; phối hợp tốt với VKSND huyện về tổ 

chức các phiên toà rút kinh nghiệm; phối hợp với Phòng Tư pháp huyện trong công 

tác tuyên truyền pháp luật. 
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Ngoài ra, Toà án còn định kỳ phối hợp với Chi cục thi hành án Dân sự Đại Lộc 

và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm thi 

hành các khoản án phí, tiền phạt đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật. Bên cạnh đó  trong thời gian qua Tòa án cũng đã phối hợp với UBND 

huyện và các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương nơi xảy ra tranh chấp 

để giải quyết dứt điểm một số vụ án tranh chấp đất đai có tính chất phức tạp, phải tạm 

đình chỉ chờ kết quả trả lời của UBND huyện về nguồn gốc đất và việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp: 

Trong 6 tháng qua, tại đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực 

tư pháp. 

* Nhận xét đánh  giá chung: 

Trong 6 tháng qua, số lượng án thụ lý nhiều và ngày càng phức tạp nhưng số 

lượng cán bộ công tác tại đơn vị thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.  Nhiều cán bộ được 

phân công kiêm nhiệm nhiều công việc, vừa thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử án, 

vừa thực hiện nhiệm vụ văn phòng, đoàn thể, nên áp lực công việc rất lớn. Mặt khác, 

thực hiện quy định cuả Thủ tướng Chính phủ và Tòa án nhân dân Tối cao về cách ly 

toàn xã hội để phòng chống dịch Covid -19, nên đơn vị phải tạm dừng công tác giải 

quyết, xét xử các loại án từ đầu tháng 3/2020 đến cuối tháng 4/2020.  

Tuy nhiên, đội ngũ Thẩm phán và cán bộ TAND huyện Đại Lộc đã không ngừng 

phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Có được những kết quả như trên, trước hết nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

trực tiếp, sâu sát và toàn diện của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam 

và Ban thường vụ Huyện uỷ Đại Lộc, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự quan 

tâm giúp đỡ của UBND huyện Đại Lộc và các cơ quan chuyên môn, đồng thời có sự 

phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan tiến hành tố 

tụng, sự tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của các vị HTND, sự nổ lực 

lớn của tập thể CBCC TAND huyện Đại Lộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên bên cạnh thành tích đạt được vẫn còn những thiếu sót, tồn tại: Đội 

ngũ cán bộ chưa đồng đều trong năng lực chuyên môn; một số vụ án tranh chấp đất 

đai do đợi kết quả trả lời của cơ quan chuyên môn liên quan đến nguồn gốc đất, việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bên đương sự nên việc giải quyết còn 

kéo dài. Một số sai sót về chuyên môn đã được phát hiện qua công tác xét xử phúc 

thẩm, kiểm tra của Tòa án cấp trên, kiến nghị của Viện kiểm sát đã được rút kinh 

nghiệm chung.  

Trên đây là báo cáo về kết quả giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình 

sự trên địa bàn huyện Đại Lộc 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Đại 

Lộc. Kính báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc.  

Nơi nhận:              CHÁNH ÁN 
- TT. HĐND huyện; 

- Ban Pháp chế HĐND huyện;                                                                             (Đã ký) 

- Đại biểu HĐND huyện;          

- Lưu văn phòng.           
                     Huỳnh Văn Phú 
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