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TỌÀ ÁN NHÂN dẩ n  tối cao  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNHĐẮKLẮK

Số: / ơ v  /TA-VP
V/v báo cáọphục vụ giám sát và rà soát việc th’i 
hành án đôi với các bản án, quyết định về vụ án 

hành chính

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 02 thảng 3 năm 2018

- Chánh tòa Hành chính, Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi 
hành án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

- Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố 
Buôn Ma Thuột.

1. Thực hiện công văn số 43/TANDTC-V.III ngày 28/02/2018 của Tòa án 
nhân dân tối cao về việc báo cáo phục vụ giám sát, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk 
yêu cầu các đồng chí Chánh tòa Hành chính thuộc TAND tỉnh và Cháhh án TAND 
cấp huyện chỉ đạo thực hiện các QÔng việc sau:

- Thông kê tinh hình thụ lý, xét xử và thi hành án các vụ án hành chính đối 
với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND.

- Xây dựng báo cáo theo đề cương gửi kèm công vần này và gửi về Văn 
phòng TANĐ tỉnh trước ngày 07/3/2018.

. - Thời gỉan yêu cầu báo cáo và ĩấy số liệu:

+ Tổng hợp số liệu trong 03 năm: 2015, 2016, 2017 (Năm công tác của Tòa 
án).

+ Tách số liệu cụ thể từng năm 2015, 2016, 2017 (Năm công tác của Tòa án).

2. Thực hiện công văn số 42/TANDTC-V.III ngày 28/02/2018 của Tòa án 
nhân dân tối cao về việc rà soát việc thi hành án đối với các bản án, quyết định về 
vụ án hành chính, Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đồng chí Trưởng phòng 
Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Chánh 
án TAND cấp huyện thực hiện rà soát, phân loại, đánh giá việc thi hành án hành 
chính theo yêu cầu tại công văn số 42/TANDTC-V.III và lập báo 'cáo gửi TAND 
tỉnh Đắk Lắk để xây dựng báo cáo chung của TAND hai cấp. Báo cậo của các đơn 
vị gửi về Văn phòng TAND tỉnh trước ngày 22/3/2018.

(Kèm theo công văn này ỉà các công văn sổ 43/TANDTC-V.III ngày 
28/02/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cảo phục vụ giám sát; công
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văn sổ 42/T 4NDTC- V.IIIngày Tòa
soát việc thỉ hành án đổi với các bản án,
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Trang TTĐT;
- Lưu VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, 4P 02 năm 2018
V/v rà soát việc thi hành án đối với 

các bản án, cuyết định về vụ án hành chính

Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

:ác quy định của Luật tố tụng hành chính về thi hành bản án, quyết 
định của Tòa án về vụ án hầnh chính; để có cơ sở nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa Tòa án nhân dân với các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc thi hành các bản 
án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; Chánh án Tòa án nhân dần tối cao yêu 
cầu Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 
thực hiện rà soát, phân loại, đánh giá việc thi hành án hành chính và lập báo cáo gửi 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Báo cáo của các đơn vị phải tập trung phản ánh 
một số nộ: dung cụ thể sau đây:

1. Kết quả rà soát, thống kê, phân loại các vụ án hành chính mà bản án, quyết 
định của Tòa án đa có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa thi hành; trong đó xác định cụ 
thể các trường hợp sau:

-Số các vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ 
tịch ủy ban nhân dân, ủy  ban nhân dân;

- Số các vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh 
vực đất đai, nhà ở;

- Số các vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh 
vực xử phạt vi phạm hành chính.

2. Đánh giá nguyên nhân dẫn đến việc .các bản án, quyết định về vụ án hành 
chính chưa thi hành án được.

Lưu ý:Thống kê đầy đủ các bản án, quyết định chưa thi hành được vì nội dung 
của cuyết định trong bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, khó hoặc không thể thi 
hành được.

T Ò A  Á N  NH ÂN DÂN T Ỉ Ĩ & H lĩ t t r a íK

Số:.........s.sĩr?7..../TA
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

SỐ /TANDTC-V.III

3. Những vướng mắc trong việc thi hành án 
nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án hành chính.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng c 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển 
Tòa án nhân dân rối cao ( qu Vụ Giám đốc, 
chậm nhất là ngày 30/3/2018.

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;

- Đ/c Chánh an TANDTC (để b/c);
‘ Vụ GĐKT III TANDTC (để theo dõi);
- Lưu: VT, Thư ký PC A TANDTC Nguyễn Văn Thuân.

xuất, kiến nghị



TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Số^/TANDTC-V.III 
V/v Báo cảo phục sát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4$ tháng 02 năm 2018

hánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố

luật về tổ tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thỉ hành các bản 
án, quyết định hành chỉnh đối với quyết định hành,chính, hành hành chính của 
Chủ tịch Úy ban nhân dân, úy ban nhân dân Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám 
sát tại các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân một số tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và một số Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh.

Thi hành Nghị quyết của ủ y  ban Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương triển khai thực hiện ngay một số nội dung công tác sau đây:

- Thống kê tình hình thụ lý, xét xử và thi hành án các vụ án hành chính đối 
với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y
ban nhân dân. (Thời gian yêu cầu báo cảo lấy số ghi trong Phụ số 03).

- Tổ chức việc nghiên cứu thực tiễn xét xử và thi hành án các vụ án hành 
chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân và ủ y  ban nhân dân, để làm cơ sở xây dựng báo cáo;

- Xây dựng Báo cáo theo đề cương gửi kèm theo Công văn này và gửi về 
Tòa án nhân dân tối cao chậm nhất là ngày 09/3/2018.

Đối với các đơn vị thuộc đối tượng giám sát nêu trong Kế hoạch số 
1052/KH-ƯBTP14 của ủ y  ban Tư pháp, thì gửi Báo cáo cho Đoàn giám sát, đồng 
thời gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trước ngày 09/3/2018.

Báo cáo gửi Tòa án nhân dân tối cao gửi qua Vụ Giám đốc, kiểm tra III Tòa 
án nhân dân tối cao; địa chỉ 262 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực 
hiện nghiêm túc././^-''^
Nơi nhận:
- Như kính gửi (kèm Phụ lục 03);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Vụ GĐKT III TANDTC (để theo dõi);
- Lưu: VT, Thư ký PCA TANDTC Nguyễn Văn Thuân.

KT. CHÁNH ÁN



PHU L ư c  SỎ 3.

NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH, THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO1

1. Tình hình, diễn biến việc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân ừên địa bàn tỉnh.

2. Tổng số các khhếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của 
Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân đã được Tòa án thụ lý theo thủ tục 
sơ thâm, trong đó:

- Số vụ án hành chính đã giải quyết, xét xử theo thủ tục sơ thẩm.

- Số vụ án có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm (tỷ lệ %) và số vụ án hành 
chính đã giải quyết, xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

- Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa (phân tích rõ do nguyên nhân 
chủ quan và do nguyên nhân khách quan).

3. Tình hình giải quyết, xét xử các vụ án hành chính đối với qụvết định 
hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân 
dân:

- Số vụ án được tổ chức đối thoại.

- Số vụ án không tổ chức đối thoại được do người bị kiện là Chủ tịch ủ y  
ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân (hoặc người đại diện) vắng mặt.

- Số phiên tòa bị hoãn do người bị kiện là Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  
ban nhân dân (hoặc ngượỉ đại diện) vắng mặt.

- Số phiên tòa đã xét xử nhưng vắng mặt Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, Uy 
ban nhân dân (hoặc người đại diện).

- Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những khó khăn, 
vướng mắc trong việc xác minh, thu thập chứng cứ đối với các vụ án nàv.

- Số vụ án để quá hạn luật định và lý do.

- Số lượng quyết định hành chính trái pháp luật bị Tòa án tuyên hủy một 
phàn hoặc toàn bộ/ tổng số các quyết định hành chính bị khiếu kiện (tính theo 
đã có kiệu lực pháp luật).

- Số lượng hành vi hành chính bị Tòa áii tuyên bố là trái pháp luật/ tổng số 
các hành vi hành chính bị khiếu kiện (tính theo số đã có hiệu lực pháp luật).

1 Thời gian yêu cầu báo cáo và lấy số liệu:
- Tổng hợp số liệu trong 03 năm: 2015, 2016 và 2017.
- Tách số liệu cụ thể theo từng năm: năm 2015 (từ 01/10/2014 đến 30/9/2015), năm 

2016 (từ 01/10/2015 đến 30/9/2016) va năm 2017 (từ 01/10/2016 đến 30/9/2017).



4. số vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 
của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân mà TAND cấp tinh kiến ngh; 
Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAND tố: cao xem xét kháng nghị giám 
GCC thẩm, tái thẩm, trong đó:

- Số vụ án được người có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị giám đốc 
thẩm, tái thẩm.

- Số vụ án đã được TAND cấp cao, TATNỊD tối cao giải quyết, xét xử theo 
thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Tỷ lệ các bản án bị TAND cấp cao, TAND tối cao hủy, sửa (phân tích rõ 
nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan}.

5. v ề  trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết, xét xử các 
vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chinh của Chủ 
tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân:

- Số phiên tòa sơ thẩm vắng mặt Kiểm sát viên/' tổng số phiên tòa sơ thẩm.
- Số phiên tòa phúc thẩm vắng mặt Kiểm sát viên/ tổng số phiên tòa phúc

thềm.
- Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của Viện kiêm sát được Tòa án chấp nhận,
- Số kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát/ tổng số bản án bị Tòa án 

tuyên hủy.
- Tổng số kiến nghị cửa Viện kiểm sát vói Tòa án về việc khắc phục vi 

phạm pháp luật trong việc giải quyết, xét xử loại án này và kết quả thực hiện 
kiến nghị .

6. Tình hỉnh thụ lý, giải quyết vụ án hành chính đối với quvết định hành
chính, hành vi hành chính của Chủ tịch ủ y  ban nhẵn dân, ủ y  ban nhân dân trong 
trường họp vừa có đơn khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
vừa có đơn khởi kiện vụ án hành chính. '

7. Tổng số bản án hành chính về quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân, ủ y  ban nhân dân tuyên không rõ, khó thi 
hành (trong đó, số lượng các bản án đã được giải thích; số chưa được giải thích 
và lý do).

8. Tình hình người được thi hành án gửi đơn đề nghị Tòa án đã xét xử sơ 
thẩm vụ án hành chính ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa 
án liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hãnh chính của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân, ủ y  ban nhân dân (Tổng số các quyết định buộc thi hành bản án, quyết 
định của Tòa án được ban hành/Tổng số đơn đề nahị Tòa án ra quyết định buộc 
thi hành án).

o  -

9. Tình hình phát, hiện và kiến nghị sửa đổ i bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản
quv phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính và trả lời cụa cơ 
quan có thẩm quyền đối với kiến nọ;hị sửa đổ1’, bo suncr % \ T? UA . —


