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KẾ HOẠCH
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021 của Tòa án
nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 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 2021. Tòa án nhân dân tỉnh ban hành Ke hoạch triển khai, tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk
Lắk năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH , YÊU CÀU
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, các văn
bản của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ đề hành động của Tòa án là “Trách nhiệm,
kỷ cương, chất lượng,
vìcông
lý”
nhằm tiế
thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét
xử các loại vụ án.
- Thủ trưởng các đon vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân
dân 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 2021 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 TÀND tỉnh, đồng thời xây dựng ké 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 2021.
II. NỘI DUNG THựC HIỆN
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XUI của Đảng, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công
tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt, chú trọng quán triệt Nghị quyết Đại hội
đảng các cấp và Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 04/01/2021 của Ban cán sự Đảng
Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án.
Hĩnh thức: thực hiện thông qua
sở đảng, đồng thời triển khai trong các cuộc họp thường kỳ của đơn

việcxây dựng N

'Ả

Đơn

vịthực hiện: Các tổ 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 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, cũng như của Tòa án nhân
dân về công tác xét xử, cụ thể là:
- Đảm bảo 100% các vụ việc đựợc giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó,
giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đổi với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối
với các vụ, việc dân sự và đạt từ 75% trở lên đối với các vụ án hành chính. Giải quyết
đạt từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
tại Tòa án.
- Đảm bảo 100% các bản án, quyết định của Toà án hai cấp 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; quyết định buộc thi hành án hành chính).
- Đảm bảo 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị
hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm.
- Đảm bảo 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
ừongtổng số v
01/10/2020 đến ngậy 30/9/2021. Riêng chỉ tiêu giải
xét xử các vụ án hình sự, hành
chính và vụ việc dân sự không tính số vụ việc tạm đình chỉ vào số vụ việc đã giải qụyết).

Đơn

vịthực

hiện:TANDhai cấp.

Thời gian thực hiện: năm 2021.
3.
Để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, cần tập trung thực hiện tốt các công
việc sau:
3.1. Căn cứ vào tình hình thực tế đề ra Kế hoạch và các giải pháp tập trung thực
hiện trong năm 2021 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử
các loại vụ việc; bảo đảm giải 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 vi phạm thời
hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án
treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải bảo đảm có căn cứ,
đúng pháp luật. Ngoài ra phải chủ động, tích cực 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.
3.3. Trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, cần có giải pháp hữu hiệu để
đẩy 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, bảo đảm không để án quá hạn luật định 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 thiếu sót, vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự. 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 cao hơn nữa tỷ lệ hòa
giải thành các vụ việc dân sự. Phấn đấu cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp họp
đồng và chỉ số giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.
3.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày
05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác 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.
3.5. Nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý
hành chính tại TAND; làm tốt công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của
Tòa án. Bảo đảm 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 và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan sai 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.
3.6. 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 kiểm 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.
3.7. 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, coi đây là một ừong các tiêu chí
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Thẩm phán. Tiếp tục duy trĩ chỉ
tiêu đối với Thẩm 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.
3.8. 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 đương sự và các cơ quan hữu quan. Tránh tình trạng các bản án,
quyêt định tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án đông thời xem
xét trách nhiệm đối với các Thẩm phán có nhiều bản án không đạt yêu cầu. Kịp
thời 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 kiến nghị của cơ quan
có thẩm quyền.
3.9. Tiếp tục 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 2021 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 kêt quả đánh giá của dư luận, qua đó làm cơ sở đê đánh giá kêt quả, mức
độ hoàn thành công tác của từng Thẩm phán, đồng thời tô chức rút kinh nghiệm
ngay đối với các Thẩm phán có bản án có sai sót nghiêm trọng; kịp thời biêu

dương, khẹn thưởng phù họp đối với các Thẩm phán làm tốt, và cần xem xét trách
nhiệm đối với các Thẩm phán thực hiện không nghiêm công tác này.
3.10.
Thực hiện nghiêm túc về việc chuyển hồ sơ các vụ việc có đơn đề nghị
giám đốc thẩm, tái thẩm khi được yêu cầu, không để xảy ra tinh 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.
Đơn
vị thực
hiện:TAND hai cấp.
Thời gian thực hiện:

Năm2021.. ,

4.
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 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. Tố chức thực hiện tốt công tác phối họp
với các co quan tiến hành tố tụng cùng cấp, cơ quan tổ chức hữu quan, cơ quan bổ
trợ tư pháp. 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 hai cấp. Phối họp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án
dân sự cùng cấp rà soát các bản án chưa thi hành được do tuyên không rõ ràng để
giải thích, đính chính hoặc đề xuất kháng nghị theo quy định.
Đơn
vịthực hiện: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh ĐẳkLẳk.
Thời gian thực hiện: Năm 2021.
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 họp. Các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và TAND cấp
huyện cần chủ động tổng họp 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. Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo đúng kế
hoạch đảm bảo kịp thời và hiệu quả.
Đơn

vịthực hiện: TAND hai cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6.
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với xây dựng Tòa án hai cấp
trong sạch, vững mạnh.
6.1.
Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ. Làm tốt công
tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ. Đẩy
mạnh công tác phối họp với cấp ủy địa phương trong công tác tổ chức cán bộ của
các Tòa án. Có cơ chế, giải pháp đế động viên cán bộ, công chức tự nghiên cứu,
học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Đơn
vịthực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng

thammưu cho Ban cán sự Đảng TAND tỉnh.
Thời gian thực hiện: Năm 2021.
6.2. 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, Chỉ thị của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,
lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và phòng chống tham
nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Tòa án hai cấp.
Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của
Thẩm phán; Quy định về xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa
án. Tăng cường các biện pháp, giải pháp phòng ngừa các thiếu sót, vi phạm, nhất là
các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ,
tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của các cán bộ, công chức có
chức danh tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm xảy
ra tại Tòa án hai cấp.
Đơn
vịthực hiện: Tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo Tòa án hai cấp.
Thời gian thực hiện: Năm 2021.
6.3. 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”. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để cán bộ, công
chức và người lao động Tòa án hai cấp học tập, noi gương.
Đơn
vịthực hiện: Phòng Tổ chức
chủ động tham mưu cho Hội đồng thỉ đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh.

-

Thời gian thực hiện: Năm 2021.
7.
Tiếp tục tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế với Tòa án
sơ thẩm tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia và Tòa án nhân dân tỉnh Chăm
Pa Sắc - CHDCND Lào. Phối họp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác
tương trợ tư pháp.

Đơn
vịthực hiện: Văn phòng chủ động phối họp với phòng Tổ chức Cán b
thanh tra và Thỉ đua khen thưởng xây dựng kế hoạch phù hợp vón chương trình công
tác.
Thời gian thực

hiện:Quỷ IU,IVnăm 2021.

8.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong Tòa án hai cấp thông qua
việc sử dụng các loại phân mêm, ứng dụng do Tòa án tôi cao, cơ quan có thâm
quyền triển khai. Đẩy mạnh công tác dịch vụ công trực tuyến góp phân xây dựng
Tòa án điện tử của ngành Tòa án.
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận “hành chính tư
pháp” để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiêp nhận,
hướng dẫn giải quyết các yêu cầu của các cơ quan, tô chức, công dân trước và sau
các phiên toa. Tiếp tục hoàn thiện quy trình phân công giải quyết các vụ việc, bảo
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đảm tính khách quan, ngẫu nhiên trong quá trình giải quyết.
Đơn
vịthực hiện: Văn phòng TAND tỉnh chủ trì phổi hợp với Phòng Tổ chứ
- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh và TAND cấp huyện triển
khai.
Thời gian thực hiện:

Năm2021.

9.
Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp để đề ra kế hoạch tiếp
tục thực hiện; chuẩn bị cho việc tổng kết thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo
tinh thần Nghị quyết 49 trong Tòa án hai cấp và nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm
quyền về những nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn tới.

Đơn
vịthực hiện: Vãn phòng TAND tỉnh chủ trì phổi hợp với Phòng Tổ chứ
- Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh và TAND cấp huyện triển
khai.
Thời gian thực hiện: Năm 2021. :
10. 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 họp
vói 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 ừong năm 2021.
Đơn

vịthực

Thời gian thực

hiện:Vãnphòng TAND tỉnh phổi hợp vói TAND cấ
hiện:Năm2021.

11. Đẩy mạnh công tác thông tin, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp
luật cũng 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 phối họp 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 2021.
Đơn

vịthực

hiện:TANDhai cấp.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

m. T ổ CHỨC THỰC HIỆN
1.
Các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh ừong phạm
vi chức trách và nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Ke hoạch này đe chi đạo, lãnh
đạo các đơn vị thuộc quyền phụ ừách và phối họp chặt chẽ vói 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 họp 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 2021.
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 TAND tối cao.
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 của
đơn vị mình có trách nhiệm tổ chức quán triệt Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày
05/01/2021 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 2021 và nội dung Ke hoạch này
đến toàn bộ cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị mình để triển khai
thực hiện^TŨ^
Nơi nhận:

CHÁNH ÁN

- TAND tối cao; ~1 để
- Tỉnh ủy Đắk Lắk; J báo cáo
- Lãnh đạo TAND tỉnh (để phối hợp chỉ đạo);
- Trang thông tin điện tử TAND tỉnh;
- Các Tòa, phòng nghiệp vụ; 1 để
- TAND cấp huyện;
ỳ thực hiện
-Lưu V T -T H .

Nguyễn Duy Hữu

