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BAO CÁO
Thm tra kt qua hot dng ciia Boàn hi thin Tôa an nhan dan huyn
11am 2018; phu'o'ng hu'ó'ng nhim vçi tryng tam nm 2019
Thui'c hin si phân cong cilia Thu'mg tnrc HDND huyn Ban Pháp chê
HDND huyn to chüc thâm tra Báo cáo so 10/BC-HTND ngày 22/11/2018 cilia
Doân hi thâm TOa an nhân dan (1-ITTAND) huyn ye cOng tác to chili'c, hoat dng
nãm 2018, nhiêm vu nàm 2019. Ban Pháp chê báo cáo ni dung thãrn tra nhu'
S au:
1. TInh IiInh thu'c hiên nhiêm vu nám 2018
Ban Pháp ch HDND huyên co bàn thng nht vO'i dánh giá tinh hInh, kët
qua hot dng cilia Doàn HTTAND huyn näm 2018.
Trong närn 2018, Doàn HTTAND huyn dt tham gia xCt xá', giài quyt 03
vu, vic các loai. Trong dO, xét xilr an hinh sir 02 vi/02 bi cáo an HOn nhãn gia
dInh 01 vu.
Các Hôi thrn khi du'ic T6a an mO'i tham gia xét xü' dã sp xp, h trI thai
gian nghiên ciii'uhO so' vii an, th hin tinh than chili dng, cüng vó'i Hôi dOng xdt
xiii xem xCt, quyet dnh bàn an dung nguO'i, diling ti, dñng pháp 1ut, không xii oan
ngu'O'i khOng phçtm ti, khOng bO It ti phm, gop phân gi vrng an ninh chInh tn
cilia da phu'o'ng. Trong qua trInh tharn gia phiên tOa, Hi thârn và Thâm phán dc
lap tuân theo pháp 1ut bàn darn nguyen tãc dan chili diling quy djnh cilia pháp 1ut.
Tuy nhiCn, trong hoat dng cilia Doàn HTTAND huyn cOn imt so Rho khän,
han chC nhu': Các vi Hôi thâm có lilic cOn gap khó khàn, lung tiling trong cách dt
câu hói khi tharn gia xdt xii các vi an; näm 2018, Doàn HTTAND huyn chua
du9'c phân bô kinh phi hoçit dng theo quy djnh tai Nghi, quyet
1213/2016/UBTVQH13, ngày 13/6/2016 cilia Uy ban ThuO'ng vi QuOc hi ye ban
hành Quy che to chilrc và hoat dng cilia Doân hi thârn nën Rho khän trong vic to
chiic tOng Ret, so' Ret djnh R3i 6 tháng, 1 närn nhàm dánh giá Ret qua boat dng.
2. Nhim vii, giãi pháp tryng tam näm 2019
Ban Pháp ch HDND lrnyn co bàn thng nht vó'i nhirn vi, giái pháp näm
2019 trong báo cáo cña Doàn HTTAND huyn. DOng thO'i, d nghi trong qua tninh
chi dao, lanh dao, diêu hành can cu the hOa các nhim vi dà nCu trong báo cáo dC
dat hiu qua de ra.
D ngh Doàn HTTAND huyn:
- Tip tc phi hcip vi T6a an nhãn dan huyn trin khai, thông báo cho Hi
thâm tharn du' Hôi ngh tap huân nghiêp v xét xii do Tha an nhân dan tinh tO chiic
nhäm nang cao chat lucing cong tác xét xii trong thai gian den.
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- Kin nghi vi lanh dao TOa an nhán dan huyn kin nghj vói TOa ánhân
dan tinh quan tarn den kinh phi hoat dng ciia Doàn 1-ITTAND huyn nhäm tao
diu kiën cho Doàn HTTAND huyên to chü'c so' ket, tong ket dnh k hang närn
darn báo theo quy djnh.
TrCn day là báo cáo thrn tra báo cáo v cong tác t chc, hot dng nãrn
2018, nhiêrn v närn 2019 cOa Doàn HTTAND huyn, Ban Pháp chê HDND huyn
kInh trInh HDND hu)Tn xem xét, quyCt dnh./.
.7\o'i n/i au:

• BAN PHAP CHE
OG BAN

- TT HDND huyën;
Dai biëu HDND huyên;
- UBND huyên;
- Ban Pháp ché !-IDND huyên:
- Tóa an nhân dan huyên;
- Doàn Hôi tham T6a an nhan dan huyën:
- VP HND- UBND huyën:
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