TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 311/CV - TA
V/v báo cáo kết quả
công tác năm 2014

Kính gửi:

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2014

- Các đ/c Chánh án Toà án nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh;
- Các đ/c Chánh tòa, trưởng phòng thuộc TAND tỉnh.

Để chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp năm
2014, trình trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (dự kiến diễn
ra vào tháng 12/2014). Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các
đồng chí Chánh Tòa, Trưởng phòng TAND tỉnh và Chánh án Tòa án nhân dân
cấp huyện đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ xét xử và báo cáo đầy đủ
số liệu về công tác xét xử các loại án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình…và
công tác thi hành án hình sự tại đơn vị mình (Số liệu báo cáo được lấy từ ngày
01/11/2013 đến ngày 31/10/2014). Cụ thể như sau:
- Về hình sự:
+ Tổng số vụ, bị cáo được thụ lý, giải quyết (Nêu cụ thể các loại tội, bị
cáo đã thụ lý, giải quyết). Hình phạt chính được áp dụng (Giam, treo, cải tạo
không giam giữ, phạt tiền, cảnh cáo…);
+ Số vụ án, bị cáo mà đơn vị đã hoàn trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều
tra bổ sung (Viện kiểm sát chấp nhận bao nhiêu vụ; không chấp nhận bao nhiêu
vụ);
+ Số vụ án điểm, án tăng thẩm quyền;
+ Số vụ án đưa ra xét xử lưu động (có đối chiếu và xác nhận của viện
kiểm sát cùng cấp);
+ Số vụ án có sự tham gia của luật sư;
- Về dân sự: Tổng số vụ, việc được thụ lý, giải quyết (Nêu cụ thể loại
tranh chấp).
- Về hôn nhân gia đình: Tổng số vụ việc được thụ lý, giải quyết.
- Về án hành chính, kinh tế, lao động: số vụ việc được thụ lý, giải quyết.
- Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án: số vụ được
thụ lý, giải quyết.
- Về T.H.A hình sự: Số bị án đã có hiệu lực pháp luật được ra quyết định
thi hành, số bị án được hoãn thi hành án. Số việc xét miễn giảm án phí, tiền phạt.
- Về công tác TCCB và HTND: nêu kết quả và những nhiệm vụ trong
tâm của công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kế hoạch
tập huấn cho đội ngũ thẩm phán, thư ký và Hội thẩm nhân dân.

- Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (cụ thể
có bao nhiêu đơn khiếu nại, bao nhiêu đơn tố cáo được thụ lý và giải quyết)
* Nêu số vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính... đơn vị
hoà giải thành.
* Đối với các Toà án nhân dân cấp huyện đã được tăng thẩm quyền cần
phải báo cáo số vụ án xét xử theo thẩm quyền mới về hình sự và dân sự.
* Ngoài ra, các đơn vị nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực thi nhiệm vụ.
Báo cáo bằng văn bản và phải được gửi trực tiếp hoặc bằng chuyển phát
nhanh về Văn phòng tổng hợp Toà án nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày
18/11/2014.
Yêu cầu các đồng chí Chánh tòa, Trưởng phòng, Chánh án TAND cấp
huyện triển khai thực hiện nghiêm túc theo công văn này. Đơn vị nào không báo
cáo, hoặc báo cáo chậm phải chịu trách nhiệm trước Chánh án TAND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh ngay với Tòa
án nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng tổng hợp, điện thoại 0393.855435).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án (để b/c);
- Lưu: VT, VP.
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