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KẾ HOẠCH
KIẺM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2018

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiếm tra, kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân 
dân tỉnh Đắk Lắk đổi với việc xét xử, giải quyết các loại án của Tòa án nhân dãn các 
huyện, thị xã và thành phố theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác của Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch kiếm tra 
công tác chuyên môn năm 2018, cụ thể như sau;

I/ MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
Kiêm tra là công tác thường xuyên và trọng tâm hàng năm của Tòa án nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk đối với Toà án nhân dân cấp huyện nhằm kịp thời phát hiện, khẳc 
phục, rút kinh nghiệm những tồn tại, vếu kém, sai sót về nghiệp vụ trong quá trình 
giải quyêt, xét xử các vụ án, đảm bảo cho việc áp dụng pháp luật của Tòa án nhân 
dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk được thống nhất, đảm bảo cho việc giải quyết xét xử các 
vụ án được công minh, khách quan, đúng người, đúna tội, đúng việc, không bỏ lọt 
tội phạm, không xử oan người vô tội, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công 
dân, cơ quan, tô chức trước phán luật. Giúp cho các đơn vị được k m tra hạn chê 
đến mức thấp nhất án bị hủy, án bị cải sửa để đảm bảo cho Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018.

II/ NỘI DƯNG KIỂM TRA:
Kiêm tra việc áp dụng pháp luật trong công tác thụ lý giải quyết, xét xử các 

loại án đã có hiệu lực pháp luật, côna tác thi hành án hình sự, trong đó chú trọng tiếp 
tục thực hiện kiểm tra đối với án tạm đình chỉ, án quá hạn luật định của các đơn vị 
Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma thuột, Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hô và Tòa 
án nhân dân các huyện (sau đây aọi tắt là Tòa án cấp huyện), cụ thê như sau:

í / Án hình sự:
Kiểm tra các vụ án bị đình chỉ. Các vụ án Toà án tuvên xử bị cáo bị xử phạt 

cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, bị cáo bị xử nhạt tù nhưng cho hưởng án 
treo, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt dụng 47
BLHS năm 1999 hoặc Điều 51 BLHS năm sửa bố sung 2017).
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21 Các vụ việc dần sụ’, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, 
hành chính.

Kiêm tra các vụ án tạm đình chỉ, án quá hạn luật định.
3/ Công tác Thi hành án phạt tù:
KiếĩTLtra: Trình tự, thủ tục, thời hạn ra quyết định Thi hành án, việc áp dụng 

pháp luật để giải quyết các trường hợp được hoãn thi hành án.
III/ PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra gián tiếp thông qua các bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện

gửi lên.
- Kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma thuột, Tòa

án nhân dân thị xã Buôn Hồ và 50% Tòa án nhân dân các huyện (Toà án cấp huyện 
được kiêm, ưa sẽ có lịch thông báo sau).

rv / CÁCH THỨC KIỂM TRA:
- Trên cơ sở bản án, quyết định mà các Tòa án cấp huyện gửi lên, phòng kiểm 

tra nghiệp vụ và thi hành án tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk 
kiểm tra 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

- Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk 
Lắk, các dơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu của 
Tòa án nhân dân tỉnh (thông qua Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án trước 
thòi gian kiếm tra 05 ngày làm Việc).

- Trên cơ sở báo cáo của đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra Tòa án nhân 
dân tỉnh Đắk Lắk sẽ kiểm tra trực tiếp từng hồ sơ theo từng loại án.

- Quá trình kiểm tra xét thấy hồ sơ vụ án đã được giải quyết có dấu hiệu vi 
phạm nghiêm trọng nháp luật thì đoàn kiểm tra sẽ giữ hồ sơ lại để xem xét kiến nghị 
kháng nghị theo trình tự giám đốc thâm hoặc tái thẩm.

- Quá trình kiêm tra Bản án, Quyết định: Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành 
án xét thấy có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật thì sẽ yêu cầu rút hồ sơ lên 
để xem xét kiến nghị kháng nghị giải quyết theo trình tự Giám đốc thẩm hoặc Tái
Thẩm.

- Ngay sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ thông qua kết luận kiểm tra 
tại đơn vị kiểm tra. Đơn vị kiểm tra có quyền đóng góp ý kiến, trình bày quan diêm 
đê phản biện vê kết luận kiêm tra.

- Sau mỗi lần kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ có kết luận kiểm tra bằng văn bản gửi
cho đon vị kiêm tra.

V/ THỜI GIAN KIÊM TRA:
1/ Thời hạìi kiểm íra;



Thời hạn kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định.
2/ Mốc kiểm tra:
Thời điểm lấy số liệu kiếm tra tính từ thời điểm đã kiểm tra lần trước đến 

trước ngày kiếm tra là 30 ngày (Kiêm tra Quyết định đã cỏ
pháp luật, không có kháng cảo, kháng nghị). Toà án nhân dân tỉnh sẽ có thông báo 
rõ thời điếm chốt số liệu từ lân kiếm tra trước của Tòa án cấp huyện có tên tro na 
danh sách được kiểm tra.

3/ Số lần kiểm tra:
Căn cứ vào số lượng án mà các đơn vị đã thụ lý giải quyết hàng năm mà Tòa 

án tỉnh sẽ quyết định số lần kiêm tra, ít nhất mỗi năm một lần. Các đơn vị nhiều án 
hoặc trong quá trình giải quyết xét xử có nhiều dư luận (đơn thư phản ánh), số án 
qua xét xử phúc thẩm, giám đổc thẩm bị hủy nhiều, Tòa án tỉnh sẽ hành lập đoàn 
kiểm tra đột xuất, nhưng không quá hai lần trong năm.

4/ Thời điểm - đia điểm kiểm tra :
Thời điểm kiểm tra bắt đầu từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018.
- Thời gian kiêm tra cụ thê của mỗi đơn vị tại mỗi lân kiêm tra chung hoặc đột 

xuất sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo cụ thể sau. Ngoài ra, để phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tố chức kiếm 
tra đột xuất hoặc kiểm tra chuyên đề tại một số đơn vị.

- Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở làm việc của các đơn vị được kiểm tra hoặc tại 
Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tùy theo tính chất và nội dung kiếm tra.

Vĩ/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1/ Các đông chí lãnh đạo được Chánh án phân công phụ trách địa bàn làm 

Trưởng đoàn kiêm tra, chịu trách nhiệm quản lý điều hành Đoàn kiểm tra và chịu 
trách nhiệm về kết quả kiểm tra.

2/ Các Tòa chuyên trách căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, đế nhục 
vụ nhiệm vụ chung hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chánh án cử Thẩm phán, thư ký 
có trách nhiệm tham gia với đoàn kiểm tra, tham gia đánh giá dự thảo kết luận của 
Đoàn kiểm tra.

3/ Trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án căn cứ vào kế hoạch kiểm 
tra tham mưu cho Chánh án lên lịch kiểm tra cụ thể theo từng đợt, theo kế hoạch 
chung hoặc đột xuất, theo yêu cầu của địa phương hoặc của Chánh án Tòa án; đồng 
thời cử các Thấm tra viên, thư ký tham gia Đoàn kiểm tra; có trách nhiệm tổng hợp 
xây dựng dự thảo kết luận kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra tại 
đơn vị kiêm tra.

4/ Văn phòng TAND tỉnh Đăk Lắk chuân bị điều kiện nhương tiện cho Đoàn 
kiểm tra.
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5/ Thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký được cử đi kiểm tra phải phát huy hết 
trách nhiệm - khả năng của mình trong công tác kiếm tra. Khi kiểm tra phải công 
tâm - khách quan - vô tư và chỉ tuân theo pháp luật.

6/ Đơn vị được kiểm tra phải báo cáo trung thực, đầy đủ, cụ thể những nội 
dung mà đoàn kiểm tra yêu cầu. Chuấn bị hồ sơ, sổ sách thụ lý có bảng mục kê tài 
liệu, bút lục trong từne hồ sơ, liệt kê danh sách từng vụ án của từng loại án và sắp 
xen hồ sơ kiểm tra theo thứ tự sau:

- Án Hình sự sắp xếp theo khách thể bị xâm phạm mà luật hình sự bảo vệ.
- Án Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Hành chính sắp xếp

theo quart hệ tranh chấp.
- Hồ sơ hoãn thi hành án phạt tù sắp xếp theo thời gian thụ lý giải quyết.
Các đơn vị được kiêm tra tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải bàn giao hồ 

sơ kèm theo sổ thụ lý, số theo dõi kết quả giải quyết cho Tòa án nhân dân tỉnh 
(thông qua Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án) đúng thời gian quy định.

7/ Các đơn vị được kiểm tra có quyền phản biện, bảo lưu ý kiến hoặc kiến 
nehị đề xuất những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật 
gửi Uy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk để được xem xét giải quyết 
done, thời tạo mọi điều kiện đê Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

8/ Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tổ chức quán triệt rút 
kinh nghiệm cho đơn vị mình đối với kết luận kiêm tra mà Đoàn kiếm tra đã kết 
luận, đồng thời báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai về Chánh án Tòa án nhân
dân tỉnh Đắk Lắk.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn năm 2018 của Tòa án
nhân dâr hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

Nơi nhận: CHÁNH ÁN
- Đ/c Chánh án;
- Các ƯVUBTP;
- Các Tòa. phòng chuyên trách;
- Các Tòa án cấp huyện;
- Lưu phòng KTNV-THA.


