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BÁO CÁO 

Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2021  

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện Thông báo số 277/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Năm, HĐND 

tỉnh Khóa XV; Ban Pháp chế đã họp thẩm tra Báo cáo số 495/BC-VKS ngày 

18/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Báo cáo số 778/BC-TANDT ngày 

17/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh và Báo cáo số 601/BC-CTHADS ngày 

19/11/2021 của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2021, 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Kết quả như sau: 

I. Đánh giá chung 

Năm 2021, các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và cơ quan Thi 

hành án dân sự hai cấp tỉnh, huyện tiếp tục nỗ lực trong việc thực hiện tốt 

chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng đã phát 

hiện, khởi tố mới 1.157 vụ 1.319 bị can (tăng 109 vụ 90 bị can so với số mới 

khởi tố cùng kỳ năm 2021). Trong đó: Tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ 

79,17%; tội phạm xâm trật tự xã hội chiếm 7,69%; tội phạm xâm phạm trật tự 

quản lý kinh tế, môi trường chiếm tỷ lệ 13,05%, còn lại là nhóm tội khác. Các 

vụ việc tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ngày càng phức tạp. Trong 

điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường trên địa bàn tỉnh, 

Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân và cơ quan Thi hành án dân sự đã có nhiều 

biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, 

điều hành; phối hợp chặt chẽ và chủ động triển khai thực hiện chương trình, 

kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 

II. Kết quả thẩm tra 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả công tác năm 2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án Dân 

sự, cụ thể: 

1. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã góp phần 

quan trọng vào việc bảo đảm các hoạt động tư pháp đúng pháp luật, đồng thời 

phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn tỉnh: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục xác định 
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nhiệm vụ đột phá về công tác cán bộ trọng tâm là: “Đẩy mạnh công tác tự đào 

tạo, tự học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Viện kiểm sát đã cơ bản thực hiện tốt 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các 

lĩnh vực hình sự, dân sự, thi hành án...; chủ động phối hợp với cơ quan điều 

tra kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, việc khởi tố 

vụ án, bị can; ra quyết định truy tố bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, 

không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Việc tranh tụng tại 

phiên tòa, kiểm sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực 

hiện theo đúng quy định, đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết án dân sự, hôn 

nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; các quyết định xử lý vi 

phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án; kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam, thi hành án hình sự và công tác thi hành án dân sự được tăng cường; 

công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm, thực hiện đúng quy định 

của pháp luật.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy, còn có việc Tòa 

án nhân dân hai cấp trả hồ sơ vụ án hình sự, yêu cầu điều tra bổ sung (06 vụ 08 bị 

cáo); một số vụ án, Tòa án giải quyết bị hủy do có sai sót, áp dụng không đúng 

điểm, khoản của Điều 251 Bộ Luật Hình sự, Viện kiểm sát nhân dân chưa phát 

hiện kịp thời để kháng nghị, xem xét theo luật định. Công tác kiểm sát Thi hành 

án dân sự, thi hành án hành chính chưa có sự thống nhất với Cơ quan Thi hành án 

Dân sự về số việc thụ lý và đưa ra thi hành, kết quả thi hành. 

2. Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh 

Công tác của Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện tốt 14 giải pháp nâng 

cao chất lượng trong công tác xét xử các loại án, đã góp phần quan trọng vào 

việc đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà 

nước, tổ chức và Nhân dân. Các vụ án đã được xét xử nghiêm minh, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án bị xét xử oan hoặc bỏ lọt tội 

phạm. Công tác giải quyết các loại vụ, việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp của các đương sự. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được 

quan tâm thực hiện đúng quy định, không để tồn đọng hoặc quá hạn. Việc 

xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; miễn, giảm các 

khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 

phạm nhân được thực hiện chặt chẽ đúng pháp luật.  

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy chất lượng giải quyết một số vụ án 

còn hạn chế, trong năm Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kháng nghị phúc 

thẩm 05 vụ 05 bị cáo; việc thực hiện quy định về tố tụng hình sự, dân sự, kinh 

doanh thương mại, lao động, hành chính và thi hành án tại Toà án nhân dân 

hai cấp còn một số thiếu sót (Viện kiểm sát nhân dân đã ban hành 30 bản kiến 

nghị yêu cầu khắc phục); có 12 vụ án hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện bị 

kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại do 
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Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng không đúng 

điểm, khoản của Điều 251 Bộ Luật hình sự. 

 3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự 

Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị tập 

trung mọi nguồn lực trong công tác giải quyết án; tăng cường chấn chỉnh kỷ 

cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế 

trong năm 2020, xây dựng kế hoạch trọng tâm năm 2021. Phối hợp tốt với cơ 

quan tố tụng và các cơ quan có liên quan trong hoạt động Thi hành án dân sự 

và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức Thi hành án . Duy 

trì mối quan hệ công tác với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo  

Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo các vấn đề liên 

quan đến hoạt động Thi hành án dân sự tại địa phương được chỉ đạo, tổ chức 

giải quyết thống nhất, hiệu quả. 

 Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy tiến độ thi hành án dân sự có việc còn 

chậm. Viện kiểm sát nhân dân đã ban hành 36 văn bản kiến nghị yêu cầu tự 

kiểm tra, cung cấp tài liệu, khắc phục vi phạm trong thi hành án dân sự. Chưa 

thống nhất về số liệu trong công tác theo dõi thi hành án dân sự với Viện kiểm 

sát nhân dân. 

III. KIẾN NGHỊ   

Ban Pháp chế nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự đã 

nêu tại các báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành quan tâm một 

số vấn đề sau: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

 Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền cơ 

sở tích cực phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác tuyên 

truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

chỉ đạo UBND cấp huyện và cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra UBND 

cấp xã trong việc khắc phục vi phạm trong công tác Thi hành án hình sự theo 

kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân. 

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Nâng cao trách nhiệm kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, bảo 

đảm không để oan, sai trong hoạt động tố tụng. Tăng cường hơn nữa chất 

lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải 

trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tích cực kiểm sát các hoạt động tư 

pháp để kháng nghị, kiến nghị kịp thời. Thực hiện tốt công tác phối hợp và 

nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự. 

3. Đối với Tòa án nhân dân tỉnh 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ, chấn chỉnh kịp thời sai 

sót trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 
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xét xử các vụ án hình sự, dân sự; nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm đối với 

những sai sót trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, bị 

sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Thực hiện công tác xét xử lưu động theo 

hướng phù hợp với yêu cầu chính trị của địa phương và tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp hiện nay.  

4. Đối với Cục thi hành án dân sự 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong Thi hành án dân sự; chỉ 

đạo chấp hành viên hai cấp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để 

đẩy nhanh kết quả thi hành án; tập trung chỉ đạo việc xác minh, phân loại án, có 

biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, không để tồn 

đọng kéo dài. Kịp thời xin ý kiến Ban chỉ đạo thi hành án các cấp để thi hành 

các vụ việc khó, phức tạp. 

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác nghiệp vụ, kịp thời 

khắc phục thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự.  

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án dân 

sự nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người thi hành án và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân; Ban Pháp 

chế kính trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- VKSND tỉnh, TAND tỉnh; Cục THADS; 

- Đại biểu Quốc hội; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế; 

- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT, CVPC. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 
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