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KẾ HOẠCH •
Triên khai các nhiệm vụ trọng tâm ếông tác Tòa án năm 2020 của Tòa án

nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk
T-  Ị Ị  • •

Căn cứ Chỉ thị số 01/2020/CT-CA ngày 09/01/2020 của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối. cao về việc triển khai, tổ chửc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công 
tác năm 2020 của các Tòa án. Tòa án nhân dân tỉnh ban hành Ke hoạch triển khai, 
tô chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân hai cấp 
tỉnh Đắk Lắk năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YỂU CẦU

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, các văn bản của 
Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công 
tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ đề hành động của các Tòa án là “Trách 
nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý ” nhằm tiếp tục tạo ra sự chuyển biến căn bản 
trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020, mà trọng tâm là công tác giải quyết, 
xét xử các loại vụ án.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tỉnh, Chánh án TAND cấp huyện trên 
cơ sở điều kiện, tình hình cụ thể và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 
tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối 
cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh, 
đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể tại đơn vị mình để triển khai thực hiện nghiêm 
túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết 
Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Chỉ 
thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cúa Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ 
các cấp; Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi



phạm pháp luật, công tác của Viện kiêm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và 
công tác thi hành án; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và 
cải cách tư pháp.

Hình thức: thực hiện thông qua việc xây dựng Nghị quyết của các to chức cơ 
sở đảng, đông thời triên khai trong các cuộc họp thường kỳ của đơn vị.

Đon vị thực hiện: Các tố chức cơ sở Đảng và lãnh đạo TAND hai cấp.

2. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk tập trung nâng cao chất lượng, hiệu 
quả, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội, cũng như của Tòa án 
nhân dân về công tác xét xử, cụ thể là:

- Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong 
đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở 
lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 75% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt 
từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
tại Tòa án.

- Bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong 
thời hạn luật định (kế cả quyết định thi hành án hình sự đoi với 100% người bị kết 
án phạt tủ, pháp nhãn thương mại bị kết án).

- Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 
không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

- Bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan 
không vượt quá 1,5% tổng số các loại án.

(Các chỉ tiêu nói trên được tính trong tổng số vụ việc Tòa án phải giải 
quyết trong kỳ báo cáo Quốc hội từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020. 
Riêng chỉ tiêu giải quyết, xét xử các vụ án bình sự, hành chính và vụ việc dân 
sự không tính số  vụ việc tạm đình chỉ vào số  vụ việc đã giải quyết).

Đơn vị thực hiện: TAND hai cấp.

Thời gian thực hiện: năm 2020.

3. Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Tòa án hai cấp cần tập trung chỉ đạo 
thực hiện tốt các công việc sau:

3.1. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị mình để đề ra các giải pháp đột 
phá, thiết thực và ưu tiên tập trung thực hiện trong năm 2020 nhằm đẩy nhanh tiến 
độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc phải được giải quyết trong 
thời hạn pháp luật quy định.

3.2. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, 
đúng pháp luật, không đe xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm 
thời hạn tạm giam trong quá trình chuân bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho bị 
cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo 
có căn cứ, đúng pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ, đữa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh
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các vụ án tham  nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xâ hội 
quan tâm; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đổi với người chủ mưu, cầm đầu, người 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản 
nhà nước. Chú trọng áp dụng các biện pháp tư pháp đối với các khoản tiền và tài 
sản do bị cáo phạm tội mà có đế thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, đồng thời chú 
trọng áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung, nhằm khắc phục hậu quả mà tội 
phạm  tham  nhũng gây ra. Kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên tòa nếu phát hiện tội 
phạm mới và người phạm tội mới. Qua công tác xét xử, làm rõ trách nhiệm của các 
cá nhân, đon vị trong công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay 
khiếm  khuyết của pháp luật đế kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan 
áp dụng biện pháp khắc phục, phòng ngừa cũng như đề xuất để hoàn thiện các quy 
định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

3.3. Trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, cần có giải pháp hữu hiệu 
đế đây nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án kinh doanh, thương mại, 
các yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, đảm bảo không để án quá hạn theo 
quy định của pháp luật do nguyên nhân chủ quan của Tòa án; hạn chế tối đa việc 
tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có 
căn cứ pháp luật. Khắc phục triệt để các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi 
kiện, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; xác định thiếu hoặc sai tư cách người tham 
gia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ thiếu 
khách quan, toàn diện; không xem xét đầy đủ yêu cầu của đương sự dẫn đến giải 
quyết không đủ hoặc vượt quá yêu cầu của họ; áp dụng pháp luật không đúng; 
khắc phục việc hủy án nhiều lần không có căn cứ pháp luật dẫn tới kéo dài việc 
giải quyết;... Làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ việc dân sự theo Chỉ 
thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để 
nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự.

3.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 
05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính để nâng tỷ lệ giải quyết, 
xét xử các vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn không đúng quy 
định của pháp luật; nâng tỷ lệ đối thoại thành các khiếu kiện hành chính. Chủ động 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về giải quyết vụ án hành chính; chủ 
động đề nghị cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan 
hành chính nhà nước sửa đổi, hủy bỏ quyết định hoặc chấm dứt hành vi hành chính 
bị khởi kiện khi phát hiện quyết định, hành vi hành chính đó trái quy định của pháp 
luật. Tiến hành rà soát, tổng kết việc thực hiện các quy định về người đại diện cho 
cơ quan nhà nước trong các vụ án hành chính để có đề xuất, sửa đổi cho phù hợp 
với thực tiễn. Có biện pháp tăng cường năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm 
của Thẩm phán được giao xét xử vụ án hành chính.

3.5. Thực hiện nghiêm túc về việc chuyển bồ sơ các vụ việc có đơn đề nghị 
giám đốc thẩm, tái thẩm khi được yêu cầu, không để xảy ra tình trạng chậm gửi 
hoặc không gửi hồ sơ để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm dẫn đến hết 
thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
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3.6. Nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án nhản dân. Lảm tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách 
nhiệm của Tòa án. Đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn 
chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. Kịp thời giải quyết bồi 
thường cho người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan sai theo quy định của 
pháp luật.

3.7. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra chuyên môn, công tác xét xử đối với 
Tòa án cấp huyện, bên cạnh đó cần chú trọng công tác kiếm tra định kỳ và công tác 
tự kiểm tra của từng Tòa án để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót nghiệp vụ 
trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án.

3.8. Thực hiện tốt các yêu cầu của phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; 
tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và phải coi đây là một ừong các 
tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Thẩm phán; nâng cao hiệu quả 
của việc tể chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp; coi đây là giải pháp đột 
phá và thiết thực để các Thẩm phán nâng cao tinh thần ữách nhiệm, tích lũy kiến thức, 
kinh nghiệm, tạo một bước chuyển biến lớn trong công tác xét xử của Tòa án hai cấp; 
đồng thời là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi 
Thẩm phán; nâng cao chất lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm 
chiếu lệ, hình thức. Trong^ăm 2020,atiếp tục giạo chi tiêu .đối vợi phẩm phán ở „ 
nhiệm kỳ đầu phải tổ chức ít nhất 01 vụ án rút kinh nghiệm/01 năm; đối với thẩm 
phán đã được bổ nhiệm lại phải tổ chức ít nhất 02 vụ án rút kinh nghiệm/01 năm.

3.9. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo đúng pháp 
luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết định 
của Tòa án cho đưong sự và các cơ quan hữu quan. Giảm mạnh các bản án, quyết 
định tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Kịp thòi sửa chữa, bổ 
sung bản án; xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật đối 
với các bản án, quyết định có sai sót khi có kiên nghị của cơ quan có thấm quyến. 
Theo đó, (i) chi đạo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về nội dung, hình 
thức bản án, quyết định; (ii) tổ chức các hội nghị tập huấn về viết bản án cho các 
Thẩm phán thuộc quyền quản lý; kịp thời rút kinh nghiệm đối với những sai sót 
trong viết bản án (nếu có); (iii) tiến hành sơ kết thực tiễn áp dụng các mẫu bản án 
để kiến nghị sửa đối, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn; (iv) tổ chức phong trào 
thi đua về viết bản án tại Tòa án mình và có hình thức khen thưởng phù họp đối 
với các Thẩm phán thực hiện tốt nội dung này; đồng thời xem xét trách nhiệm đối 
với các Thấm phán có nhiều bản án không đạt yêu cầu.

3.10. Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên 
Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; phấn đấu trong năm 2020 và các năm tiếp 
theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án hai cấp có hiệu lực pháp luật đều được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử theo quy định. Chánh án Tòa án nhân dân hai cấp 
có trách nhiệm tổ chức, giám sát việc thực hiện; thường xuyên cập nhật kết quả đánh



giá của dư luận, qua đó làm cơ sở để đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành công tác 
của từng Thâm phán, đồng thời tố chức rút kinh nghiệm ngay đối với các Thẩm phán 
có bản án có sai sót nghiêm trọng; kịp thời biếu dương, khen thuồng phù họp đối vói 
các Thẩm phán làm tốt, và cần xem xét trách nhiệm đổi với các Thẩm phán thực hiện 
không nghiêm công tác này.

Đơn vị thực hiện: TẢND hai cấp.

Thời gian thực hiện: năm 2020.

4. Phối họp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan 
trong quá trình giải quyết các loại vụ án, theo đó: (i) Tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện 
Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; 
(ii) Tổ chức thực hiện tốt quy chế phối họp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 
cùng cấp; (iii) Chủ động đề xuất họp liên ngành để thống nhất nhận thức trong việc 
áp dụng pháp luật; (iv) Đối với những vụ ấn lơn, trọng điểm, phức tạp, chủ động 
tiếp cận hồ sơ vụ án ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố để trao đổi, làm rõ nội dung 
vụ án, thực hiện đúng thẩm quyền của Tòa án theo quy định của pháp luật; (v) Chủ 
động phối họp với các cơ quan bổ trợ tư pháp trong các hoạt động giám định, định 
giá tài sản làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án; (vi) Quan tâm giải quyết, khắc 
phục kịp thời những sai sót, vi phạm đã được Viện kiểm sát kiến nghị và kịp thời 
đề ra các biện pháp, giải pháp phòng ngừa các thiếu sót, vi phạm, nhất là các vi 
phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Tòa án nhân dân; (vii) 
Tiếp tục phối họp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các 
bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính hoặc 
đề xuất kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Đơn vị thực hiện: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh ĐắkLắk.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện đúng các hướng dẫn áp dụng 
thống nhất pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao. Tích cực tham gia góp ý các đạo 
luật, nhất là các đạo luật có liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Tòa án 
nhân dân khi được lấy ý kiến đóng góp. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp. Các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và TAND cấp huyện 
cần chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật trong 
thực tiễn xét xử để đề xuất TAND tối cao hoặc cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.

Đơn vị thực hiện: TAND hai cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với
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xâv dựiìg Tòa án nhân dân trong sạch, vừng mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ được đề ra tại Nghị quyết 02- 
NQ/BCSĐ ngày 14/5/2019 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Hoàn 
thiện hệ thống Tòa án hai cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội 
ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ Thấm phán Tòa án hai cấp thực sự trong 
sạch, vững mạnh, có đức, có tài, công minh, chính trực và bản lĩnh vững vàng.

- Các tổ chức Đảng tại Tòa án hai cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải 
tiên phong, nêu gương trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của 
Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy manh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chi đánh giá 
sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 
đức, lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân 
dân và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cho cán bộ, công chức. 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh 
những đơn vị, cá nhân có vi phạm .theo quy định.

- Làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công 
tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc 
diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp. Tiếp 
tục làm tốt công tác phối họp với cấp ủy địa phương để chuẩn bị nhân sự của Tòa 
án giới thiệu bầu tham gia cấp ủy cùng cấp (nhiệm kỳ 2020 -  2025) đảm bảo đúng 
điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên 
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành những nội dung công 
việc được xác định tại Kế hoạch số 889-KH/BCS ngày 22/5/2018 của Ban cán sự đảng 
Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa xn trong các Tòa 
án nhân dân.

- Triển khai nghiêm túc Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 4/7/2018 của Hội đồng 
tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng 
xử của Thẩm phán. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, siết chặt kỷ cương, 
kỷ luật công vụ theo đúng quy định tại Quyết định số 346a/2017/QĐ-TANDTC ngày 
01/3/2017; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư 
pháp trong Tòa án nhân dân. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm, gắn với 
trách nhiệm của người đứng đầu.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính tộ, bản lĩnh nghề nghiệp 
và các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến cho Thẩm phán, cán bộ, 
công chức, người lao động để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tòa án 
hai cấp.

Đơn vị thực hiện: Phòng Tô chức - Cản bộ, thanh tra và Thỉ đua khen
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thưởng, Tòa chuyên trách thuộc TAND tỉnh; TAND cấp huyện chủ động thực hiện.

Đưn vị phoi hợp: Văn phòng TAND hai cấp.

Thời gian thực hiện: năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Triển khai các hoạt động về hợp tác quốc tế năm 2020 theo các nội dung đã 
được xác định tại Đe án công tác đối ngoại của Tòa án nhân dân giai đoạn 2017- 2021. Tổ 
chức tốt chương trình giao lưu văn hóa, thể thao với Tòa án sơ thẩm tỉnh Mondulkiri -  
Vương quốc Campuchia và Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa sắc -  Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Lào.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ động phổi hợp với phòng Tổ chức - Cán bộ, 
thanh tra và Thi đua khen thưởng xây dựng kế hoạch phũ hợp với chương trình công 
tác.

Thời gian thực hiện: Quý IU, Quỷ IV  năm 2020.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử 
gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, trong đó chú trọng:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc và khai thác hiệu quả các phần mềm ứng 
dụng và hệ thống truyền hình trực tuyến. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, phương 
thức để thực hiện việc tin học hóa trong hoạt động tố tụng và hành chính tư pháp 
tại Tòa án hai cấp làm nền tảng cho việc xây dựng Tòa án điện tử.

b) Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận hành chính tư 
pháp, trong đó, tập trung hoàn thiện quy trình để thực hiện cơ chế một cửa liên thông 
và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tổ 
chức, công dân trước và sau các phiên tòa xét xử. Tiếp tục hoàn thiện quy trình phân án 
một cách ngẫu nhiên, đảm bảo tính khách quan trong quá trình giải quyết các vụ án.

Đơn vị thực hiện: Vãn phòng chủ trì phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ, 
thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh và TAND cấp huyện triển khai.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

9. Tiếp tục rà soát và đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở 
làm việc, trang cấp các trang thiết bị làm việc, củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất 
phục vụ hoạt động đặc thù của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với 
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảm bảo quản lý và sử dụng ngân 
sách được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân 
dân hai cấp trong năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng TAND tỉnh phoi hợp với TAND cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

10. Đẩy mạnh công tác thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp
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luật cũ nụ như tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp, nâng 
cao chất lượng thông tin, làm tốt công tác phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản 
ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án nhân dân hai cấp. Động 
viên, khuyến khích cán bộ, công chức tham gia viết tin, bài đăng lên Trang thông 
tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk; tích cực phổi hợp với các cơ quan 
thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền về hoạt động của 
Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020.

Đơn vị thực hiện: TAND hai cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

II . Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên 
suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, 
giúp dân, học dân”, cụ thể: các Thẩm phán tiếp tục tham gia cuộc thi “Thẩm phán 
giỏi” do Cụm thi đua tổ chức, các đơn vị làm tốt công tác rà soát đề nghị vinh danh, 
khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân 
rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức và người lao động Tòa án hai cấp 
học tập, noi gương.

Xây dựng Ke hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 
những ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 
Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống 
TAND (13/9/1945-13/9/2020).

Đơn vị thực hiện: Phòng To chức - Cán bộ, thanh tra và Thỉ đua khen 
thưởng tham mưu cho Hội đồng thỉ đua khen thưởng TAND tỉnh trong việc thực 
hiện.

Đơn vị phối hợp: TAND hai cấp.

Thời gian thực hiện: năm 2020.

III. TỒ CHỨC THƯC HIÊN•  •

1. Các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm 
vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch này để chỉ đạo, lãnh 
đạo các đơn vị thuộc quyền phụ trách và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng địa 
phương, các ban, ngành, cơ quan chức năng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 
tâm công tác đã đề ra và định kỳ có đánh giá, tổng kết.

2. Tổ chức cơ sở Đảng Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp để chỉ đạo, lãnh 
đạo và động viên đảng viên, quần chúng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 
tâm công tác năm 2020.

3. Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm theo dõi việc triển khai kế 
hoạch này và xây dựng báo cáo định kỳ theo sự chỉ đạo của-T AND tối cao.
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4. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án 
nhân dân tỉnh trên cơ sở điều kiện, tình hình cụ thể và chức năng, nhiệm vụ cùa 
đơn vị mình có trách nhiệm tổ chức quán triệt Chi thị số 01/2020/CT-CA ngày 
09/01/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2020 và nội dung Kế hoạch này 
đến toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị mình để triển khai 
thực hiện.
Nơi nhận:
-TA N D tốicao; để
- Tỉnh ủy Đắk LL-, báo cáo
- Lãnh đạo TAND tỉnh (để phối họp chỉ đạo);
- Các Tòa, phòng nghiệp vụ; ~Ị để
- TAND cấp huyện; J thực hiện

CHÁNH ÁN

- Các Tòa, phòng nghiệp vụ;
- TAND cấp huyện;
- Lưu VT -  TH.
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TÒA AN NHẮN DÂN TỎI CAO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM
_ ----  ‘ ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/CT-CA "-----‘ -  - - —
Hà Nội, n%àỹ 09 thủnẹ 01 năm 2020 

:f CHỈ THỊ
v ề  việc triển khai, tố chức thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án

'Ệk
Trong năm 2019, cán bộ, cồng chức, viên chức và người lao động Tòa án 

các câp đâ đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực không ngừng và hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác theo Nghị quyết của Trung ương 
Đảng, Bộ Chính trị, Quổc hội và Ban cán sự đáng Tòa án nhân dân toi cao.

Năm 2020 là năm cuối các cấp, các ngành thực hiện Ke hoạch 5 năm 
2016 -  2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm tiếp theo thực hiện các Nghị quyết Trung 
ương về tiếp tục đôi mới. sắp xềp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục tăng cường xâv dựng và chỉnh đốn 
Đảng. Dự báo tinh hình quốc tể, khu vực tiếp tục có diễn biển phức tạp, khỏ 
lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đối với các Tòa án 
nhân dân, dự báo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp 
tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đỏ các Tòa 
án tiếp tục phải thực hiện nghiêm các chủ trương về tinh giản biên chế,-nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước theo các Nghị quvết cùa 
Đảng, Ọuốc hội.

Đe hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xứng dáng vào việc hoàn 
thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng, thiết thực chào mùng các ngày lễ lớn của đất nước: 90 
năm ngày thành lập Đàng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9; cũng như kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân; quán 
triệt ỷ kiến chỉ đạo của Đồng chí Chú tịch Quốc hội tại Hội nghị triển khai công 
tác Tòà án năm 2020 và với chú đề hành động của năm 2020 tiếp tục được xác 
định là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lương, vì còng lý”, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao chỉ thị: 4

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị 
quyết Trung ươne 6, Nehị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 
XII; Chí thị số 35-CT/TW ngàỵ 30/5/2019 cua Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ 
các cấp, tiến tới Đại hội đạị biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết 
Đại hội đảng bộ cắc cấp; Nghị quyết số 96/20Ỉ9/QH14 về công tác phòng,



chenil lội phạm và vi phạm pháp luật, công lác của Viện kiêm sát nhân dân, của 
Tòa án nhân dân và còng tác thí hành án; các Nghị quyêt cua Đảng, Quôc hội vê 
công lác tư pháp và cãi cách tư pháp; Nghị quyết số OÌ-NQ/BCSĐ ngày 
02/0 ỉ/2020 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tôì cao vé lãnh dạo, chí đạo 
thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Tòa án nhản dân.

2. Tòa án các cấp phấn dấu đại và vượt các chỉ tiêu, yêu cẩu của Quốc hội 
cũng như của Tòa án nhân dân sau đáy :

2.1. Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thòi hạn luật định. 
Trong đọ, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đôi với các vụ án hình sự; dạt từ 
85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên đôi với các vụ án 
hành chính; đạt từ 99% trơ lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính tại Tòa án; đạt từ 60% trở lên đối với các đon đề nghị 
giám đốc thẩm, tái thẩm.

2.2. Bảo đảm 100% các bản án, quvết định của Toà án được ban hành 
trong thời hạn luật định (kể cả quyết định thi hành án hình sự đối với 100% 
người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án).

2.3. Bảo đảm 100% quyết dịnh công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 
không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thâm.

2.4. Bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ 
quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án.

3. Để hoàn thành các chỉ tiêu nèu trên, cần tập ưung thực hiện tốt các 
công việc sau:

3.1. Căn cứ vào tình hình thực tế đế đề ra các giải pháp đột phá, thiết thực 
và ưu tiên tập trung thực hiện trong năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc; bảo đảm giai quyết các vụ việc 
đúng quy định của pháp luật.

3.2. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm 
minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi 
phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhung 
cho hường án treo, áp dụng hình phạt khác không phái là hình phạt tù phải bảo 
đảm có căn cứ, đúng pháp luật. Chủ động, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban 
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét 
xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp 
và các vụ án dư luận xã hội quan tâm; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với 
người chủ muư, cầm đầu, người lọi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt 
hoặc làm thắt thoát số lượng lớn tài sản Nhà nước. Chú trọng áp dụng các biện 
pháp tư pháp đối với các khoản tiên và tài sản do bị cáo phạm tội mà có đề thư 
hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bố sung, 
nhằm khắc phục hậu quả mà tội phạm tham nhũng gây ra. Kiên quyết khởi tố vụ 
án tại phiên tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới. Qua công 
tác xét xử, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác quản lý,



nhùng kẽ hử của cơ chê, chinh sách hay khiêm khuyét của pháp luật đê chú động 
tham mưu cho Dana, Quốc hội, kiến nghị với Chỉnh phủ va các co quan hữu 
quan áp dụng biện pháp khắc phục, phòủg ngùa. Chu dộng đê xuât đó hoàn thiện 
các quy định cùa Đàng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước vè phòng, chông 
tham nhung.

3.3. Trong công tác giai quyết các vụ việc dân sự, cần có giải pháp hữu 
hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải quyệt, xét xử, nhát là các vụ án kinh doanlì, thương 
mại, các yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, bảo đảm không đế án quá hạn 
theo quv định của pháp luật do nguvên nhân chủ quan của Tòa án; hạn chế tôi đa 
việc tạm đình chỉ nhiêu lân đôi với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyêt vụ án 
không có căn cứ pháp luật. Khắc phục triệt để các vi phạm trong quá trình thụ lý 
đơn khởi kiện, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; xác định thiêu hoặc sai tư cách 
người tham ệia tố tụng; việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đâỵ đủ; đánh giá 
chứng cứ thiểu khách quan, toàn diện; không xem xét đầy đủ yêu cầu dẫn đến giải 
quyết không đủ hoặc vượt quá yêu cầu của đương sự; áp dụng pháp luật không 
đúng; khắc phục việc hủy án nhiều lần không cỏ căn cứ pháp luật dẫn tới kéo dài 
việc giải quyết;... Làm tổt côns tác hoà giải trong giải quyết các vụ việc dân sự 
theo Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao để nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự.

3.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2018/CT-CẠ 
ngày 05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính để nâng tỷ lệ 
giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn 
không đúng quy định của pháp luật; nâng tỷ íệ đối thoại thành các khiểu kiện 
hành chính. Tiếp tục triển khai việc ký kết và thực hiện Quy chế phối họp với 
Ban cán sự đảng ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố. Chủ động tham mưu cho cấp 
ùỵ, chính quyền địa phương về giải quyết vụ án hành chính; chủ động đề nghị cơ 
quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà 
nước sửa đổi, hủy bỏ quyết định hoặc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện 
khi phát hiện quyết định, hành vi hành chính đó trái quy định của pháp luật. Tiến 
hành rà soát, tổng kết việc thực hiện các quy định về người đại diện cho cơ quan 
Nhà nước trong các vụ án hành chính để có đề xuất, sứa đổi cho phù hợp với 
thực tiễn. Có biện pháp tăng cường năng lực, trình độ, bẳn lĩnh, trách nhiệm của 
Thấm phán được giao xét xử vụ án hành chính.

3.5. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị 
giấm đốc thẩm, tái thẩm; bảo đảm việc trả lời đơn có căn cứ, đúng quy định cúa 
pháp luật. Các dơn vị chức năng giải quyết đơn cần làm tốt hơn nữa công tác 
phối hợp với Viện kiếm sát nhấn dân cùng cấp để rà soát, xem xét, giải quyết 
đơn đề nghị ejám đốc thâm, tái thẩm, nhất là đối với các trường hợp sắp hết thời 
hạn kháng nghị. Khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cử kháng 
nghị, nhưng sau đó người có thẩm quvền tại kháng nghị theo thủ tục giám đốc 
thẳm để giải quyết lại vụ án hoặc kháng nghị, nhưng sau đó lại phải rút kháng 
nghị; vi phạm thời hạn xét xử giám đốc thẳm. Không đế tình trạng chậm gửi



quyết định giám đốc thẩm, tái thâm dân đcii việc khi Tòa án câp dưới nhận được 
quvểt định thì vụ việc đã được thi hành án gây bức xúc trong dư luận quản 
chúng nhâu dân và tạo ra khố khăn cho các vòn2 tô tụng liep theo. Các Tòa án 
nhân dan cấp cao và hoa án địa phương phái thực hiện nghiêm quy định về thòi 
hạn chuyến hồ sơ các vụ việc có đơn đê nghị giẫm đôc thâm, tái thẩm khi được 
yêu câu.

3.6. Nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính tại Tòa án nhân dân. Làm tốt công tác thì hành án hình sự thuộc 
trách nhiệm của Tòa án, bảo đảm việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thơi 
hạn chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. Kịp thời giải quyết 
bồi thường chơ người bị thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan sai theo 
quy định của pháp luật.

3.7. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Toà án 
cấp trên đối với Tòa án cấp dưới để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh 
nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ 
án. Chù trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, xem xét, giải 
quyết dứt điểm các đơn khiếu nại kêu oan, nhất là các vụ án hình sự có đơn kêu 
oan kéo dài nhằm phát hiện án oan sai, nếu có căn cứ pháp luật thì phải xem xét 
theo trình tự giạm đốc thấm, tái thâm hoặc kịp thời kiến nghị với cơ quan có 
thẩm quyền.giám đốc thẩm, tái thẩm để khắc phục oan sai.

3.8. Thực hiện tốt các yêu cầu cúa phiên tòa theo tính thần cải cách tư 
pháp; tăng cường tổ chức các‘phiên tòa lút kinh nghiệm-và phải coi-đây là một 
trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành 'nhiệm vụ của mỗi Thẩm phán; 
nâng cao chât lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, 
hình thức. Năm 2020, tiếp tục xác định chỉ tiêu mỗi Thẩm phán chủ tọa xét xử ít 
nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm; tùy tinh hình thực tiễn, lãnh đạo đơn vi xem 
xét giao bổ sung chỉ tiêu này cho từng Thấm phán.

3.9. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định cùa Tòa án, bảo đảm đủng 
pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Châm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quvết 
định của Tòa án cho đươne sự và các cơ quan hữu quan. Giám mạnh các bản ản. 
quyết định tuyên không rõ, gây khỏ khăn cho công tác thi hành án. Kịp thời sửa 
chữa, bồ sung bản án; xem xét kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định của pháp 
luật đôi với các bản án, quyết định có sai sót khi có kiến nghị của cơ quan có thẳm 
quyền. Theo đó, (ì) chỉ đạo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về nội dung, 
hình thức bán án, quyết định; (ii) tổ chức các hội nghị tập huẩn về viết bản án cho 
các Thẩm phán thuộc quyền quản lý; kịp thời nát kinh nghiệm đối vởi những sai 
sót trong viết bản án (nêu có); (iii) tiến hành sơ kết thực tiễn áp dụng các mẫu bản 
án đe kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện cho phù họp vói thực tiễn; (ỉv) tồ chức phong 
trào thi đua về viết bản ản tại Tòa án mình và có hình thức khen thưởng phù hợp 
đối vói các Thẩm phán thực hiện tốt nội dụng này; đồng thời xem xét trách nhiệm 
đối với các Thẩm phán có nhiều bản án không đạt yêu cầu.
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3.1,0, Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án 
trôn'Cổng thòng tin diện tủ' fòa án nhân dân, phan đâu trong năm 2020 và các 
nậm tiếp theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ 
điều kiện công khai đều được đàng tải trên Công thông tin điện tủ của Tòa án. 
Chánh án Tòa án nhân dân các cẩp có trách nhiệm tỏ chức, giám sát, cập nhật 
phản ánh của dư luận, làm cơ sử để đánh giá mức độ hoàn thành cồng việc của 
từng Thẩm phán, đồng thời tố chức rát kinh nghiệm ngay đối với các Thâm phán 
có bản án có sai sót. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các 
Thẩm phản làm tốt và cần xem xét trách nhiệm đổi với các Thẩm phán thực hiện 
không nghiêm công tác này.

4. Ph.ổí họp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tô tụng và các cơ quan có 
liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ việc, theo đó: (i) Thực hiện 
nghiêm túc Chi thị sổ 2Ố-CT/TW ngày 06/11/2018 cùa Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo eửa Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác 
điều ưa, xử lý các vụ án, vụ việc; (ii) Tố chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 
các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp; (iii) Chủ động đề xuất họp liên ngành để 
thống nhất nhận ứiức trong việc áp dụng pháp luật; (iv) Đối với những vụ án lớn, 
trọng điểm, phức tạp, chủ động tiếp cận hồ sơ vụ án ngay từ giai đoạn điều tra, 
ưuy tố đế trao đổi, lảm rõ nội dung vụ án, thực hiện đúng thẩm quyền của Tòa án 
theo quy định của pháp luật; (v) Chủ động phối hợp với các cơ quan bố trợ tư 
pháp trong các hoạt động giám định, định giả tài sản làm cơ sở cho việc giải quyêt 
vụ án; (vi) Quan tâm giải quyết, khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm đã 
được Viện kiểm sát kiến nghị và kịp thời đề ra các biện pháp, giải pháp phòng 
neừa cảc .thiếu sót, vi phạm, nhất là các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực 
ưong hoạt động của Tòa án nhân dân; (vu) Tiếp tục phôi họp chặt chẽ với cơ 
quan Thi hành án dân sự cùng cấp rả soát các bản án dân sự chưa thi hành do 
tuvên không rõ ràng đế giải thích, đính chính hoặc đề xuất khảng nghị theo thủ 
tục giám đốc thẩm.

'5. Tăng cường xây dựng thế chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật 
trong hoạt động xét xử. Hoàn thành các Dự án luật, pháp lệnh được phân công 
chủ ưì soạn thảo hoặc tham gia xây dựng bào đảm tiến độ, chất lượng; khẩn 
trương phối họp chình lý, hoàn thiện dự án Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án để 
trình Quốc hội thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020). Chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngay sau 
khi được Quốc hội thông qua. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xừ làm cơ 
sở cho việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng Thâm phản Tòa án 
nhài dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và giải 
đáp kịp thời các vướng mắc về nghiệp vụ đặc biệt là pháp luật về thủ tục giám dồc 
thẩm, tái thẩm; về áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời; về giải quyết yêu cầu 
tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Phấn đấu nâng hạng chỉ số giải quvet yêu cẩu 
tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Việt Nam xêp hạng dưới 100 theo chuẩn quốc 
tế. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đe tự mình hoặc kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù họp. Các Tòa án



nhân dân cân chù độhé tông họp nhùng khó khăn, vướng măc vê áp dụng pháp 
luật trong thực tiền xet XU' dê đề xuất hưởng dẫn áp dụng thống nhât.

6. Thực hiện lót công tác xây dụng Đảng, gủn công tác A ây dựng Đãng vơi 
xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh.

6.ỉ. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tố chức cán bộ; tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá Irons công tác tô chức cán bộ tại Nghị 
quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối 
cao; hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có 
liên quan hoàn thiện Đe án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân 
trình Bộ Chính trị trong quý II năm 2020. Hoàn thành Đe án vị trí việc làm của 
Tòa án nhân dân, Đề án cải cách chính sách tiền lương trong Tòa án nhân dân 
trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về tổ chức bộ 
máy của Tòa án nhân dân và tổ chửc thực hiện tốt việc sáp xếp tổ chức bộ máy, 
hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là các 
chù trương thỉ điểm sắp xếp các Tòa án cấp huyện.

Tiếp tục hoàn thiện đầy đ.ú các quy định, quy chế trong công tác tổ chức 
cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công 
chức, thi tuvển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân. 
Làm tét công tảc quy hoạch, luân chuyến, điều dộng, chuyến đổi vị trí công tác 
cùa cán bộ để bồi dường, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc 
diện quy hoạch các chức vụ lấnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp. 
Tiếp tục làm tốt công tác phổi hợp với cấp ủy địa phương để chuẩn bị nhân sự 
của Tòa án giới thiệu bầu tham gia cấp ủy cùng cấp (nhiệm kỳ 2020 2025) bảo 
đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

6.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, 
sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn 
nhân lực của Tòa án nhân dân; chú trọng lảm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét 
xử, đào tạo các chức danh. Tiêp tục duy trì và đổi mới tập huấn bằng hình thức 
trực tuyên, đảo tạo thông qua việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; thường 
xuyên tộ chức các khóa tập huân, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 
viên chức, đặc biệt là tập huấn các văn bản nháp luật mới, bồi dưỡng chuyên sâu 
và kỹ nâng xét xử cho Thẩm phán, Hội thấm; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi 
dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và các kiến thức xã hội, khả năng 
sứ dụng các kỹ thuật tiên tiên cho Thâm phán, cán bộ, công chức, viên chức Tòa 
án các cấp dể tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho các Tòa án. Có cơ chế, giải 
pháp để động viên cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn.

6.3. Các Tòa án và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phái tiên phong, nêu 
gương trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chì thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”; lấy kểt quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá sức chiến đấu của tồ chức 
Đảng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh
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nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhàn dàn và phòng chống 
tham nhũng, làng phỉ trong đội ngũ cho cán bộ, công chức, viên chức, răng 
cường kỷ luật, ký cương công vụ; phát hiện kịp thời và. xử lý nghiêm minh 
những đơn vị, cá nhân có vi phạm theo quy định.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Bộ quv tắc đạo đức va 
ứng xứ của Thâm phản va Quyết định sổ 120/QĐ-TANDTC ngậy 19/6/2017 của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quỵ định xử lv trách nhiệm người giữ chức 
danh tư pháp trong Tòa án nhân dân. Tăng cường các biện pháp, giải pháp 
phòng ngừa các thiếu sốt, vi phạm, nhất là các vi phạm có đàu hiệu tham nhũng, 
tiêu cực trong hoạt động của Tòa án nhàn dân; tiên hành kiềm tra, giám sát 
thường xuyên hoạt động cùa các cán bộ, công chức có chức danh tư pháp để kịp 
thời phát hiện, chấn chinh những thiêu sót, vi phạm, tội phạm xảy ra tại các Tòa 
án. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; xừ lý nghiêm những tập thể, cả nhân có 
sai phạm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

6.4. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề 
xuyên suốt “Phụng công, thù pháp, chí công, vô tự”, với phương châm “Gần 
dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thường xuyên tô chức lựa chọn, vinh danh 
“Thẩm phán giỏi”; “Thấm phán tiêu biểu”, “Thấm phán mẫu mực”; làm tốt công 
tác rà soát đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong công tác, nhân rộng các điển hình tiên tiến đế cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương. Tích cực fríen khai 
Chỉ thị số 02/2019/CT-CA ngày 10/6/2019 về việc phát động đợt ứù đua đặc 
biệt chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp 
và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020). 
Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 290/TANDTC-TĐKT ngày 29/10/2019 của 
Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tòa án nhân dân về tô chức Hội nghị điển hình 
tiên tiến, khen thưởng phong trảo thi đua giai đoạn 2015-2020 tiến tói Đại hội 
thi đua Tòa án nhân dân lần thứ IV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X.

7. Tăng cường, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan 
hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước 
trong khu vực theo đúng định hướng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 
Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện vai trò nước chủ nhà đăng cai tổ chức 
Hội nghị Hội đồng Chánh án các qụốc gia Đông Nam Á (CACJ) lần thứ VIII. 
Triển khai các hoạt động họp tác quốc tế năm 2020 theo các nội dung đấ được 
xác định tại Đề án công tác đối ngoại của Tòa án nhân dân giai đoạn 2017- 
2021; tích cực tham gia các hoạt động họp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp 
quốc tế; thực hiện tốt các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tranh thù các nguồn tài trợ 
từ nước ngoài để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tòa án. Khấn trương nghiên 
cứu và đề xuất phương án dào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quổc tế để chuẩn bị 
tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế, thiết chế tài phản quốc tế trong 
quá trình hội nhập. Chủ động, tích cực thạm gia vào các hội nghị, diễn đàn tư 
pháp quốc tế; thực hiện tốt các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
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Tiếp tue thực hiện co hiệu quả hoạt động tưong trợ tư pháp, phôi hợp. điều ira, 
giải quvết các vụ việc cỏ vêu tố nước ngoài.

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiên tới xây dựng Tòa án 
diện tử gắn với dấy mạnh cải cách thú tục hành chính tứ pháp tại Tòa án, trong 
đó chú trọng:

8.1. Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý các 
loại vụ án; tô chức vận hành và khai thác hiệu quá các phần mềm ứng dụng và 
hệ thống truvền hình trực tuyến. Triển khai có hiệu quả các nội dung về ứng 
dụng công nghệ thông tin thuộc dự án “lang  cường tính minh bạch và nâng cao 
chất lượng xệt xử tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) 
tài trợ. Nghiên cửu, xây dựng cơ che, phương thửc để thực hiện việc tin họe hóa 
trong hoạt động tố tụng vả hành chính tư pháp tại Tòa án làm nền tảng cho việc 
xây dựng Tòa án điện tử.

8.2. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động cùa bộ phận hành 
chính tư pháp hoặc phòng hành chính tư pháp, trong đó, tập trung hoàn thiện 
quy trình để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiếp nhận, 
hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tồ chức, cống dân trước và 
sau các phiên tòa. Tiếp tục hoàn thiện quy trình phân công giải quyết các vụ 
việc, bảõ đâm tính khách quan, ngẫu nhiên trong quá trình giải quyết.

9. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sờ của các Tòa án đáp ứng vêu cầu 
cài cách tư pháp. Trước mắt, tập trung đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng đối 
với các dự àn đang triển khai đầu tư, xây dựng nhất là đối với 03 Tòa án cấp 
huyện đang phải đi thuê, mượn trụ sở; phối hộp các cơ quan liên quan bảo đảm 
tiên độ và chát lượng dự án xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại 43 
Hai Bà Trưng, Hà Nội; dự án trùng tu, tôn tạo trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại 
48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tiếp tục triển khai các nội dung công việc hển 
quan đên mờ rộng trụ sở Học viện Tòa án. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các 
cơ quan có liên quan, khân trương hoàn thiện đê án “Cải tạo mờ rộng trụ sở và 
trang bị nội thât phòng xử án của Tòa án theo yêu cầu mới của pháp luật tố 
tụng” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quỵết định. Chuẩn bị tổt các điều 
kiện để triển khai hiệu quả Đề án đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc giai 
đoạn IV khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quản lý và sử dụng ngân sách 
được giao hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ tôt các nhiệm vụ chỉnh trị của Tòa án.

10. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, đa 
dạng hóa các hình thức tuyên truyền vê tổ chức, hoạt động của Tòa án; phổ biến, 
giáo dục pháp luật; kịp thời phản hôi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc 
măc của nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án. Tập trung sản xuất các 
chương trình truyền hình Tòa án nhân dân để phát sóng trên truyền hình Quốc 
hội. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với Đài truyền hinh Việt Nam tổ chức 
sản xuất và phát sóng fìộ phim truyền hình dài tập về Tòa ản nhân dần; xâv 
dựng, phái sóng chưong trình mới “Hô sơ xét xử”; tô chức thành công “Cuộc thi 
sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về đề tài Tòa án nhân dân”; tồ chức in kỷ yếu, 
đúc tượng, xây dựng biêu tượng nhân vật lịch sử tiêu biểu trong hoạt động xét
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xử cửa Việt Nam để chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyến thông Tòa án 
nhân dần.

Giao các đớn vi chức năng thuộc Tòa án nhân dận tôi cao giúp lãnh đạo 
Tòa án nhản dân tối cao xây dụng các chương trình, kế hoạch công tác ở từng 
lĩnh vực mà mình có trách nhiệm tham mưu va theo dời, đôn đốc việc thực hiện 
trong toàn hệ thông. Thủ trương các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tôi cao, 
Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyên hạn cùa minh chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tộ chức 
triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nảy./.

đề
báo
cáo

Nơi nhận:
- Chủ tịch nước;
- ửy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Văn phòng Chỉnh phủ;
- ủy bạn Tư pháp của Quốc hội;
- Các đ/c PCA TANDTC (để chi đạo thực hiện); 
■ Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Thù trường các đon vị thuộc TẠNDTC,
- Chánh án TAND và TAQS các cấp (để thực- hiện);
- Lưu: VP TANDTC.

CHÁNH ÁN

Cấc chỉ tiêu nói tại Mục 2 Chỉ thị này được tính trong tổng số vụ việc Tòa án 
phải giải quyết trong k ỷ  báo cáo Quốc hội từ ngày 01/10/2019 đến ngày 
20/9/2020. Riêng chỉ tiêu giải quyết, xét xử  các vụ án hình sự, hành chính và 
vụ việc dân sự không tính số vụ việc tạm đình chỉ vào sổ vu việc đã giăi quyết.
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