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VA NIIIM VtJ NAM 2021 CUA TMD Till xA NGHL S€JN 
('So lieu  tit ngày 01/01/2020 dEn ngày 30/11/2020,) 

Näm 2020, TAND thj xâ Nghi San trin khai và thçrc hin các nhim vi 
cong tác trong bi cãnh tInh hInh ti ph?m tang cá v s vi cIing nhu s bj cáo, 
tInh cht vi an ngày càng phüc tap, co nhiu loai ti phm mói phát sinh; các 
tranh ch.p dan sir, hon than gia dInh, áp dung bin pháp xü l hành chinh tip 
tic có xu hu&ng gia thng, phüc tap,  lien quan dn nhiêu lTnh viic, nh.t là trong 
linh. virc quãn l d4t daj; D hQàn thành các yêu cu phirn vi dtra, ngay tü 
d.0 nam, lãnh dao  dan vj dã trin khai k hoach thçrc hin thim vii tr9ng tam 
do là: Tp trung giâi quyt the loai an, nãng cao chit hrqng tranh tng tai  phiên 
tôa; thng cithng tmnh cong khai, rninh bach  trong  hoat  dng xét xCr, gop phn giü 
vtrng tInh hInh an ninh chInh trj và trt tx an toàn xã hi trên dja bàn. 

A Phan I 

KET QUA THC HIN NIIIM VJ NAM 2020. 

I. KET QUA TB1J'C HIN NfflM VJ: 

Näm 2020, TOa an dä thçi l thng s các loai an là: 643 vi, vic; dã giài 
quyt 586 vii,vic; dat  t) l 91%; so vOi ciing k' tang 127 vi, vic, trong do: 

1. Kt qua giâi quyt an hlnh sly: 

Thi 1 173 vi/307 bj cáo; dã giài quyt 159 vig273 bj cáo, dat  t)' l giâi 
quyt 92%. So vài cing k5' näm 2019 tang 23 vi/ 55 bj cáo. 

Trongd6 xét xr 146 vW264  bj cáo; Trá h sa cho VKS d diu tra b 
sung: 12 vi/ 24 bj cáo; DInh chi giâi quy&: 01 v/ 01 bj cáo; Kháng cáo 23 vii, 
kháng nghj: 01 vi; kt qua xét xü phüc th.m: Y an sa thm: 04 viii; hüy an: 01 
vu; süa an ii vu; COn lai 14 vi1/ 18 bj cáo rnâi thi,i 1, dang giâi quyt trong thii 
han 1ut djnh. 

Các loai ti phm chim t) 1 cao gm có: Ti tang trfLt trái phép chit ma 
tüy: 45 vi chim 26%, trOm ctp tài san: 41 vi chim 24%, ti dánh bac:16  vii, 
chim 10%... Các ba1  tti phm mâi phát sinh là hip dam, giao cu vâi tré em 
th dü 13 dn duâi 16 tui, mai  dam và t chirc sfr duig trái phép ch.t ma lily... 



V hInh phat dã tuyên: Tili có thai han: 167/264 bi cáo chim 63%; T 

nhuiig cho huàng an treo: 5 1/264 bj cáo, chiêm 19%; pht cái t.o không giam 

gi&: 16/264bj cáo chim 6,1%; pht tin: 30/264 bi cáo, chiêm 11,3%. 

V dumg 1i xét xii : Dung nguYi, dung ti, dung pháp 1ut, không kêt an 
oan sai ngui vô tôi, không bó Ipt ti phm. Vic trà ho so cho VKS dê diêu tra 
bô sung là có can ciii, dung pháp lut và du duçc VKS chap nhn. Tuy nbiên, 
vn con 01 vi an bj buy d diu tra li và 11 vii an bj cãi sira do li khách quan, 
vi có tInE ti& mi phát sinh tai  c.p phüc thrn. HInh phat ma Hi dng xét xii áp 
dung di vói các bj cáo báo dam tInh nghiêm mirth, tuong xiirng vri tInE chat, 
rniirc do, hành vi và nhân than cilia các bi cáo, dáp iirng yêu câu ye cong tác phông 
ch6ng tOi ph.m trong tirth hInh hin nay. Các tnring hçrp du'çic huirng an treo 
hay cãi to không giam gui du duac HDXX xem xét, can nhãc, dam bâo dii 
diu kin theo diling quy dnh cilia pháp 1ut. Trong qua trInh xét xii luOn chili 
trong cong tác tranh tilng ti phiên tôa, khOng hn ch thi gian tranh tng ti 
phiên tôa. 

2. KIt qua giái quylt các vi an, vic dan sit; hon nhân gia lflnh. 

2.1. KIt qud giái quylt an dan Sw: Thu 1 66 vu, viêc dan su, so vó'i cfrng 
kS' nãm 2019 tang 25 vi, vic (66/41 vii = 16 %); dã giài quyt 50 vi,i vic dt tr 
l 76%; Kháng cáo: 03 vii; két qua xét xii philic thm: y an 01 vçi; 02 vii chua có 
kt qua; COn Iai: 16 vu, vic dang giái quyt trong thO'i hn lut djnh. 

Nguyen nhân tranh ch.p chili yêu là dOi li tài san 22/66 vi chim t' 1 
33% và các tranh chp khác nhu': Tranh ch.p ye quyên sir ding dat, thira kê tái 
san, hçip dng chuyn nhuçmg quyn sir diring dat. Vic giái quyt các tranh chip 
lien quan dn tài san và quyn sir dçing dt tiro'ng dOi phiirc tap, vi hu bet b don 
trong các vu an nay thung c tInh chây I, không hqp tác, khOng cung cap các 
tâi 1iu, chiling cii, din dn thyi gian giái quyt kéo dài, có nhiu vu an Tôa an 
phái tm dInh chi d ch cong van trá 1ô'i cilia các co quan chilic nãng. Mat khác, 
du nãm 2020, do thirc hin giãn cách và each ly toàn xa hi trong phông cMng 
dich COVID-19, nên không th tin hnh triu tp throng sir den lam vic, tiên 
hành djnh giá tài san, thu thp chiling ciii. Do do kt qua giái quyêt dixçc 5 0/66 
vçi, vic, dtt t9 1 76%, s lucng an con lai dang trong thai hn giãi quyêt theo 
luâtdinh. 

2.2. KIt qud giãi quyt an hOn nhân và gia ctmnh: Thii l 350 VL1, vic 
HNGD, so v6i ciling k nàm 2019 tang 51 vii, vic (350/299 vi = 12 %); dã giái 
quyêt 328 vii vic dat  t 1 94%; Kliáng cáo: 03 vii; k& qua xét xii phiic thâm: Y 
an 01 vu; cOn 02 vu chu'a có kt qua; Con lai: 22 vçi, vic dang giái quyêt trong 
th?yi han luât dinh. 
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Qua trmnh giãi quyt 1oi n nay cho thy hra tui ly hon chü yu tir 18 
den 30 tuôi, có nhiu tru&ng hqp vq chng mri kt hôn, chung sang dtrqc mt 
thi gian ngn thI phát siiih mâu thun dn dn vic xin ly hon. Nguyen nhãn 
dan den mâu thun vç chng là do kt hon qua sam, k& hon khi chua có vic 
lam và thu nhp n djnh, th&i gian tim hiu tnrâc khi kt hon ngn. Do do khi v 
chung sng v&i nhau thI phát sinh mâu thun, day là nguyen nhân chInh dn dn 
vic ly hon. 

Trong 01 vi n hon nhãn, thông thuông TOa an phâi giài quyt 03 m& 
quan h là: Hon nhân, con chung và tài san. Do do qua trinh giãi quyt rt phüc 
tap, Toà an phâi kien tn hoà giãi d các drnmg siT thoá thun vâi nhau v các 
mi quan h do, thông qua cong tác hOa giái d phãn tIch cho các dixang sr hiu 
rô nguyen nhân dn dn mâu thun vçichng và mâu thun do dâ dn m1rc phài 
ly hon hay chua, dông thai phãn tich hâu qua cua viêc ly hon Vi vây trong nm 
2020, qua cOng tác hOa giài, duang sir dã rut dan khi kiin  d vq chng quay v 
doãn tii là 41 vi; ra quyt djnh cong nhn thun tInh ly hon và sir thoã thun cüa 
các &rang s1r là 255 viJ328 vi = 78%. 

3. V cong tác giãi quyit các v an Kinh doank thwoiig mcii;  an lao 
d3ng, an Hành chinh: 

3.1. Kit qua giãi quyit an Kinh doanh thwong mgi: Thi 1 24vii an, so 
vâi cüng k' näm 2019 thng 14 vi (24/10 vi); dã giái quy& 19 v1i vic dt t' l 
79,2%; Kháng cáo: 02 vi1; kt qua xét xir phüc thm: Y an 01 vi; cOn 01 vi 
chua có kt qua phüc thm; COn lai:  05 vii dang giâi quyt trong thii htn 1ut 
djnh. 

Nguyen than tranh chp chü yu cüa loai an nay du phát sinh tr các hqp 
dng tIn diing giüa ngân hang vài các doanh nghip, vay vài miic dIch d du ttr 
kinh doanh, trong qua trInh kinh doanh g.p nhiu lchó khn dn dn thua 1 
không thrc hin thanh toán no ding hin. Mt s v1i an tranh chp phát sinh do 
không thrc hin ngjiTa vi c'iia hqpdng ... Qua trInh giâi quyt loai an nay cOn 
gp nhiu khO khn, vi th&i h?n  giâi quy& ngn, nhiu vii an có duang sr & các 
tinh khác nên TOa an phài ra quyt djnh üy thác thu thp chmrng c, vi 4y nhiu 
vi an phâi gia h?n  th&i  han  giài quy& và phãi tm dIrih chi giãi quyt rii an d 
ch& k& qua üy thác thu thp chirng cü. 

3.2. Kit qud gidi quyitán Lao d5ng: Thii l 01 vi; giài quyt 01 vii; Dat 
t'1ê: 100%. 

3.3. Kit qua giãi quylt an hành chInk: Thi l 01 vii; giãi quyt 01 vi dat 
t'1ê: 100%. 
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4. Ap dtng bin pháp xii' lj hành Inh ciwa ngwrii vào cr s& cai nghin 

btt bu5c. 

Tong th lj. 28 vi, trong do: 

- Thu 1 mdi: 28 vu 

- Giãi quyt: 28 vi; dat  t' 1: 100% 

5. Rat ngin thô'i gian thü' thách üa an treo vd gidm tha'i hin chip 

hành an p/k't cdi 4w không giam giü'i áp ding các bin pháp xd 1 han/i 

chInh. 

-Thu1:10vu 

-Giãiquyêt: 10vi;dattl: 100% 

* Nhn xét chung cho Ca hai loai v, vic trên: Ca quan cong an, chInE 

quyn LJBND xã, phumg; PhOng Lao dng - Thuang binh Xã hi và PhOng Tu 

pháp dä xây dijng và thAm dnh ho sa dy dü, diing quy djnh cüa pháp lu.t. VI 

vy, trong qua trinh giài quyt loai vu viêc nay, Tôa an không phãi yêu cu b 

sung tâi lieu, chimg cr nên kt qua giái quyêt dat  t I I 00%. 

6. (ông tác Thi hành an hInh s: Ra quyt dtnh  thi hành an di vi 231 bj 

an. Trong do: tii có thi han:  172 bj an (nhn üy thác 10 b an); tü cho hu&ng an 

treo: 44 b an (Nhn üy thác 9 bj an); cái tao  không giam giü': 15 bj an; Uy thác 

cho TOa an khác 23 bj an. 

Hoãn thi hành an là: 09 bj an. Các truông hqp bj an duc hoän chip hành 

an phat ti là nhctng di tu'gng mac bnh hiëm nghèo và nuOi con dithi 36 tháng 

tui và là lao dông duy nht trong gia dInh. 

Cong tác phôi hçp vri COng an vâ Vin kiêm sat trong vic kim tra, 

giám sat các bi an dugc hoãn thi hành an và nh&ng b an dugc chip banE hInh 

phat cãi tao tai dja phucmg dugc thrc hin chat ché. 

7. Cong tác ti4p dan và gidi quyét do, thu' khihu nzi: 

Dã nhân duoc 525 dan, dã thii 1 và giâi quyt thrcic 442 dan, s dan ôOn 

'a không thuc thm quyn nên dã trâ 'a  cho cong dan d h9 gi:ri dn co quan, 

t chirc cO thm quyn. Các dan khii kin chü yu là nhüng khiu kin v 1mb 

vijc hon nhân gia diITIh (chim t 1 cao), con lai là các dan khi kin ye dan sr, 
khiu kin hành chInE và kinh doanh thuang mai. 

Di vO'i cOng tác tip dan, ca quan dã phân cong mt dng c.hI chuyên 
trách viêc tip nhan dan và phân cong các dng chI lãnh dao  tip dan theo djnh 
k3'. Vi vy, hu ht các dan du'çic Tôa an thii 1 giài quyt dêu dCing theo quy 
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djnh cüa pháp 1ut. DM vài nhftng don chua dü ni dung theo quy djnh ciXa pháp 
1u.t hoc con thiu tâi 1iu, chirng cü kern theo, can b tip dan dA giãi thIch, 
hithng dk ci th cho ducing sii d hoàn thin, không d xáy ra tnrmg hcip các 
dixong sr phài di laj thiu 1n, gay tam birc xác. 

8. S6 lu'ing các phiên tba rat kinh nghim và cong b6 ban an, quyit 
djnh frên Cng thông tin din tá' Tea an: Dã t chirc xét xr 16 phiên tOa rCit 
kinh nghim. Thông qua các phiên tOa xét xfr an rut kinh nghim d nãng cao 
tr'mh d chuyén mon nghip vii cho HDXX, kim sat viên và thu k) phiên tOa. 

- 100% bàn an, quy& djnh có hiu 1i.ic pháp luat  ducic Cong b trén Cng 
thông tin din tCr d nhãn dan giám sat. 

9. Cong tdc giãi quyeAt  doi, thw khiiu nii, tá cáo: 
Trong näm, TOa an nhãn dan thj xA Nghi Son khOng nhn dugc don thu 

khiêu nai, to cao nao hen quan den hoat dông tii phap va cua can bô, cong chuc 
trong co quan. 

10. Cong tác báo cáo, thoJng kê,: - - 
Don vj thçrc hin t& cong tác báo cáo thong kê trong ni b ngành cfing 

nhu thing ké lien ngành thèo djnh kST và yeu cu dt xu.t, dam bâodiing thñ 
h.n, d.y dü, chInli xác. Vic cp nh.t dü 1iu các loai an dã giâi quyt, xefxi:r 
vào phn mm thng kê cüa ngãnh duçic thirc hin day dfi. 

11. Vic dii! mói cong tác quãn lj, cãi each hank chInh: 
Trong tin trmnh cãi cách thu tiic hàrih chinh, don vj trin khai mô hInh 

"Cong khai hóa các biu mu van bàn th t1ng" va niêrn yt t.i trii s&, giüp nguoi 
dan tip cn nhanh chóng, d dàng và thun lqi di vài nhftng thu tic giài quyt 
các vii, vic theo quy djnh cña pháp 1ut. 

12. Cong tác phii hip: Phi hçip vth các ngành trong kh& ni chInh và 
các ban ngành lien quan trên dja bàn trong thai gian qua dã duçic nãng len rnt 
bithc, vi th viêc chon va xét an dim trong näm 2020 dã tO chüc ducrc 16 phiên 
tOa an rut kinh nghim. Thu?mg xuyên phi hçip giâi quyt cácvv an có tInh 
cht ph(rc tp và phi hçip trong vic bt giarn thi hành an hInh sr, trIch xut các 
bj cáo, áp giái ngu?ii lam chüng dn phiên tOa, ciing thu phuong an bâo v 
phiên tOa. - 

13. Hort d3ng cüadoàn H3i thm nhân dan: 

Nam 2020, Hi thm nhãn dan (HFND) tham giaét xiX t&lg s 199 vit 
an các l°ai Co 16/20 vj HTND tham gia xét xfr, qua các dçit xét xr các vj 
HTND dã tIch c11c nghiên ciTru h so và chap hành dimg thu tic to tijng ti phiên 
tOa, các vj HTND tham gia phiên tOa du Co tinh than trách nhim cao. Nam 
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2020 tap TAND tinh Thanh Hóa dã to chirc 02 Ian t.p huân nghip vii cho 

HTND, mi 1n là 1,5 ngày. 

II. NHNG Ut DIEM VA KHUYET DIEM, NGUYEN NHAN VA 
GIAI PHAP KHAC PHVC 

1. Ut DIEM: Không kt an oan ngui vO ti cüng nhu' khOng bO 19t ti 

phm. Dung 1i xét xü dung ngui, dung ti, dung pháp 1ut, bâo v quyn và 

lçii Ich hop pháp cüa nba nuâc, co' quan, doanh nghip và cüa nhân dan. Trong 
qua trmnh gi4i quy& các vi an Dan s1r., HNGD, KDTM dêu chi tr9ng den cOng 

tác hôa giài nên t' lê hôa giãi thành cao, diu do to diu kin thun Içi cho 

cong tác thi hành an dan slr và giü duc si,r doàn k& trong nhân dan. gop phn 

on dinh tInh an ninh, chInh tr và trât tir an toàn xâ hi. 

2. KHUYET DIEM: 

Trong nãrn 2020, lAND thj xã Nghi San van con rnt so khuyêt diem 
nhu sau: 

- Trong cong tác giãi quyt chuyên mon v.n con 01 v an bj buy và 11 vi 

an bj cái sira do Ii khách quan, mc dii ti l an buy rt thp và do Ii khách 

quan nhimg diu nay cüng ánh huOng dn thi hn giài quyêt an. 

- Trong cong tác giái quyt dan khi kin, khiu kin cOn vi phm thi 
gian tO ting. 

- Vic gui các van bàn tO ting cho các co quan ban ngãnh lien quan cOn 
châm, thiu và môt s bàn an. quyt dInE  cOn có sai sot v li chInh tá, s Iiu. 

3. NGUYEN NHAN; 

- L do an bi hüy và cái süa do li khách quan là do phát sinh tInh tiêt mi 
t.i cp phüc thm. 

- Chua phát huy tinh thn trách nhim Va tir giác trong cOng tác chuyên 
mon. 

- Vó'i s hxçing an ngày cãng tang nhu' s lugng biên ch cüa don vj ngày 

càng giàm, dn dn khi lirang cong vic trên mi cá nhân tang cao, hu ht các 

dng chi Thrn phán và thu k ngoài vic giái quyt chuyên mon cOn kiêm 

nhim nhiu cOng tác khác nên tin d giái quyt an cOn hn ché. 

- Co' sO' v.t cht, diu kin lam vic con thiu. Ch d kinh phi, tài chInE 

di vOi hot dng xét xir cOn nhiu bt cp chua tuong x'crng vói tInh chit, dc 
thu cña cOng viêc và chua dáp lrng ducic nhiêm vu cài cách tu pháp. 
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- Trong cong tác pMi hqp, mt s ca quan ban ngãnh chi.ra lam ht trách 
nhim cüa mInh theo quy djnh cña pháp 1ut trong vic cung c.p tài lieu, chirng 
Cu, djnh giá tài san, giám djnh. . iam ãnh hithng tâi thôi gian giái quyt vi an. 

3. GIAI PHAP KHAC PIIEJC: 

- Tang cuing tp hun các van ban pháp lut m&i có hiu lirc pháp 1ut và 
các van bàn hixàng dn thi hành, d nâng cao trmnh d chuyên mon nghip vii. 

- Nâng cao cht hrqng tranh timg tai  phiên tôa, bão dam dan chü, cong 
khai, dung quy djnh cUa pháp 1ut. 

- Nâng cao tinh thn trách thim cüa Thm phán cing nhu cüa HDXX 
trong cong tác nghiên ciru h sci, dánh giá churng Cu. 

- Ph& hqp chat chë v&i các cci quan tin hành t tiing, chmnh quyên, các ca 
quan ban ngãnh d thrc hin t& chüc näng nhim vi duçcc giao. 

x Phanil . - 
NHIM VU TRQNG TAM CONG TAC NAM 2021 

Can cur vão chi tiêuvà nhim vçi chInh trj cüa djaphuo'ng, tp th can b 
Toâ an nhãn dan thj xâ Nghi Scm phn du vuçct qua nhfrng khó kha.n, thir thách, 
không ngirng h9c hOi vucm len, nâng cao trInh d chuyên mon, nghip vii, 
nghien curu và thrc hin các Bô 1i4t mâi hiu hrc thi hành, c1ingnhu nãng cao 
trInh d 1 1un, di mâi m?nh  m trong vic tranh tng tai  phiên toà, thirc hin 
tat cãi each hành chInh trong vic giãi quyt các loai an trên dja bàn, gop ph&n 
giü vtrng an ninh chInh tn, trt tx, an toàn xã hi, hoãn thãnh t& nhim viii ducic 
giao. 

* Myc tiêu phan dau: 

- Xét xà ding nguôi, dáng ti, dung pháp lut, không oan, sai, không ânh 
huông dn quyn và lqi Ich hcip pháp cüa các ben ducmg sir; 

- Không có an hug, an câi sàa nghiêm tr9ng do li thu quan; 

- Ti l giài quyt chung các loti an dat  95%, trong do: 

+ An HInh su dat:  100%; 

+ Các loai an cOn laj dat: 90% tth len; 

+ Ra quyt djnh thi hành an hInh sir dat  100% và dung thai gian lu.t djnh. 

+ Các vj HTND dixçic tp huk nghip vii và tham gia xét xr dt 100%. 

* Kin ngb: Cn pbài thng cuOng tuyên truyn, pho bin, giáo dye pháp 
lu,t cho nhãn dan trên dja bàn. 
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Nci nhân: 
- TAND tinh; 
- Ban pháp ché; 
- Các v HDND thj xã; 
- Luu. 

'Nguyn Van Bãc 

TOA AN NHAN DAN TH! xA NGHI SQN 
AN 

Trên day là báo cáo kt qua hot dng nam 2020 và phi.wng hu&ig nhim 
vu näm 2021 cüa Toà an nhân dan thi xã Nghi Son, trinh Hi dông nhân dan th 
xã ti ki hQp thu 17 khoá XIX. 
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