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BAO CÁO
'rliam tra kt qua cong tác cña TOa an nhãn dan huyn närn 2018,
phu'ong hu'ó'ng nhiêm vçi trçng tam nam 2019
Thrc hin sir phân cong cüa Thu'ng trixc HDND huyn Ban Pháp ch
HDND huyên tO chc thâm tra Báo cáo sO 239/BC-TA ngây 1 1/12/2 018 cüa TOa
an nhân dan huyn ye ket qua cOng tác cüa TOa an nhân dan huyn nãm 2018,
phu'o'ng huó'ng nhiêm vçi trpng tarn närn 2019. Ban Pháp chO báo cáo ni dung
thârn tra nhu' sau:
1. Tlnh hlnh thuc hen nhiêm vu närn 2018
Ban Pháp ch HDND huyên co ban thng nht vOi báo cáo cüa TOa an nhân
dan huyën närn 2018 ye cong tác giái quyêt, xét xü các loi an, cOng tác thi hânh
an hinli su, cOng tác tiëp cong dan, giái quyêt dan khOi kin cüa TOa an nhân dan
huyên darn báo các nguyen täc, thu tic tO tçing; dung nguOi, dung ti, ding pháp
lut; khOng cO trixng hcrp nâo xu oan sai hoc bO lot ti phrn, ci the:
Trong närn 2018, TOa an nhân dan huyên dä th 1 40 v an các loi; dä giái
quyCt, xCt xr xong40/40 v, dat t I 100% táng 13 vi vic so vol cling 1 nOrn
2017. Trong do, so vu an hinh sw'; an dan s; an hOn nhân vâ gia dInh da th 1,
giãi quyOt, xét xñ' xong dêu dt t l 100%; ye däng k phien tOa rut kinh nghiêrn:
Don vi dua ra xét xu' 02 vu an rut kinh nghirn theo quy djnh, dat chi tiêu 100%;
cOng tác thi hành an hinh sr ra 01 quyet dnh thi hânh an pht cái tto khOng giarn
giulO 1 ngu6'i bj ket an; cOng tác tip cOng dan và giãi quyêt dan khai kin, dan vi
dO tiCp nhn và giái quyêt xong 44/44 dan, dat t lé 100%.
Nhin chung, các ban an, cac quyt dnh cüa TOa an dêu duc chuyn giao kp
thO'i cho co quan thi hânh an d tO chrc thi hânh vO ra quyet dnh thi hânh an dung
thai han, dung quy djnh cOa pháp Iuât, hoân toân khách quan, dan chü. T l giái
quy& xOt xü' các loai an d?t cao; kt qua xét xr darn báo nghiem minh, dáng pháp
1ut. Vic tO chuc các phien tOa rat kinh nghiêrn duac quan tam, gop phân nâng
cao chat luo'ng tra tng ti phien tOa, to buOc chuyen bien IOn trong cOng tác
xét xü', dáp ü'ng yeu câu cái cách tu pháp.
2. Nhiêm vu, giai pháp trong tam nãrn 2019
Ban Pháp ch HDND huyën ca ban thng nht vói rnt s nhim v, giãi
pháp trong tam nàni 2019 trong báo cáo cia TOa an nhán dan huyn. Dong thOi, d
nghi tiong qua tiinh chi dao !ãnh dao, diêu hanh Cfl cu the hoa cac nhiern vu dO
ieu trong bao cáo de dtket qua d ra, Ban Pháp che HDND huyêii de nghi can
quan tarn thixc hin rnt sO nhirn v sau:
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- Tip tc di mó, i th ttc hânh chInh tu pháp và tang cuàng i'ng dung cong
nghO thông tin nhäm nâng cao hiu qua cOng tác.
- Tang cu'Ong phOi hop chat chO vOi các co quan tin hành t tong, các cap
chInh quyn, th chrc doàn th ca huyn; nãng cao chat luong xét xO', bão darn
phán quyt cOa TOa an phái dung pháp lut dê báo v cong i, báo v quyOn con
nguO'i, quyOn cong dan; xét xr các vi an a th0 1 ding thai han mat ctinh, darn
báo khong có tnrO'ng hçp nào xü' oan sai hoc bO Ipt ti pham; chii trong viOc hOa
giái thành trong giái quyOt an dan ski.
- Chip hânh nghiOrn tOc qui trinh, quy ch tip cOng dan, giái quyt don
khiêu nai vâ hu'O'ng dn dcn khO'i kiên theo thing quy dnh, khOng lam ánh hu'ong
den quyOn ipi cña nguOi dan. gop phán dâu tranh phOng, chOng ti pham, tao lông
tin trong Nhân dan.
TrCn dâ Ia báo cáo thm tra báo cáo kt qua cOng tác nãm 2018. nhim vp
trong tarn närn 2019 cüa TOa an nhân dan huyên. Ban Pháp chë HDND huyn kInh
trInh HDND huyên xern xCt, quyCt dinh./.
I\To'i izlifliz:
- TT HDND huyn;
- Dii biêu HDND huyên;
- UBND huyên;
- Ban Pháp chê I-IDND huyên;
- Tàa an nhán dan huyên;
- VP F-{DND- UBND huyên;
- Lw VT.
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