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Số: 10/BC.TA Tri Tôn, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022 
(số liệu từ ngày 01/10/2021 đến 31/3/2022) như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
1. Kết quả công tác xét xử:
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tòa án đã thụ lý 539 vụ án các loại, đã giải 

quyết 210 vụ, đạt tỷ lệ 38,96% trên tổng số án đã thụ lý; so với cùng kỳ năm 2021 
thụ lý giảm 02 vụ, giải quyết giảm 72 vụ, bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 05 
vụ/tháng.

1.1. về  án hình sự và thi hành án hình sự:

- Thụ lý 28 vụ /38 bị cáo, so với cùng kỳ 2021 giảm 15 vụ, giảm 18 bị cáo, 
trong đó:

+ Tội cố ý gây thương tích: 03 vụ / 04 bị cáo.
+ Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 01 vụ/ 01 bị cáo

+ Tội trộm cắp tài sản: 08 vụ / 12 bị cáo.
+ Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 01 vụ/ 03 bị cáo
+ Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm: 01 vụ/ 01 bị cáo

+ Tội tàng trữ trái phép chất ma túy: 07 vụ / 08 bị cáo

+ Tội mua bán trái phép chất ma túy: 04 vụ/ 06 bị cáo

+ Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: 02 vụ/ 02 bị cáo

+ Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: 01 vụ/ 
01 bị cáo

- Đã đưa ra xét xử 26 vụ/ 36 bị cáo, đạt tỷ lệ 92,85% trên tổng số án đã thụ lý, 
so với cùng kỳ 2021 tăng 15 vụ/ 20 bị cáo. Trong đó, thực hiện phiên tòa theo tinh 
thần cải cách tư pháp 02 vụ.

Áp dụng hình phạt: án giam 34 bị cáo, án treo 01 bị cáo, đình chỉ: 1 bị cáo.
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- Ban hành quyết định thi hành án hình sự 47 người bị kết án (giam 41, treo 
6), đạt 100% đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

1.2. về  án dân sự:

- Thụ lý 285 vụ, việc, so với cùng kỳ tăng 38 vụ, gồm:

+ Tranh chấp quyền sở hữu tài sản, đòi lại tài sản: 30 vụ.

+ Các quyền khác đối với tài sản: 01 vụ 

+ Tranh chấp về hợp đồng dân sự: 104 vụ, trong đó:

. Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản: 14 vụ.

. Tranh chấp hợp đồng vay tài sản: 70 vụ.

. Tranh chấp hợp đồng góp hụi: 05 vụ 

. Tranh chấp hợp đồng tín dụng: 01 vụ.

. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm: 01 vụ 

. Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản: 01 vụ

. Tranh chấp khác: 12 vụ. Trong đó: Tranh chấp hợp đồng cầm cố: 06 vụ; 
tranh chấp họp đồng bơm tưới tiêu: 01 vụ; tranh chấp hợp đồng đặt cọc: 03 vụ, Tranh 
chấp bảo lảnh: 01 vụ, Tranh chấp họp đồng giao khoán: 01 vụ

+ Đòi bồi thường thiệt hại về tài sản: 03 vụ.

+ Đòi bồi thường thiệt hại về sức khoẻ: 02 vụ.
+ Tranh chấp về quyền sử dụng đất: 145 vụ, trong đó:

. Tranh chấp họp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 15 vụ.

. Tranh chấp họp đồng thuê quyền sử dụng đất: 03 vụ.

. Đòi đất cho mượn, ở nhờ, lấn chiếm: 22 vụ.

. Tranh chấp thừa kế : 05 vụ

. Tranh chấp quyền sử dụng đất: 100 vụ.
- Đã giải quyết: 86 vụ (tạm đình chỉ 22 vụ), đạt tỷ lệ 30,17% trên tổng số án 

đã thụ lý, so với cùng kỳ giải quyết tăng 14 vụ.

- Án hoà giải thành 16 vụ ,đạt tỷ lệ 18,60% trên tổng số án đã giải quyết.

1.3. về  án hôn nhân và gia đình:

- Thụ lý 218 vụ, so với cùng kỳ 2021 giảm 51 vụ, gồm:

+ Vụ án ly hôn do mâu thuẫn gia đình 215 vụ.

+ Vụ án ly hôn do bị đánh đập, ngược đãi: 00 vụ.

+ Vụ án ly hôn do ngoại tình 00 vụ.

+ Tranh chấp về chia tài sản sau khi ly hôn: 03 vụ.

2



- Đã giải quyết 91 vụ, đạt tỷ lệ 41,74% trên tổng số án đã thụ lý, so với cùng 
kỳ giải quyết giảm 99 vụ.

- Án hoà giải thuận tình ly hôn 61 vụ, đạt tỷ lệ 67,03% trên tổng số án đã giải 
quyết, so với cùng kỳ giảm 41 vụ.

1.4. về  án lao động:

Thụ lý 00 vụ, so với cùng kỳ thụ lý giảm 00 vụ, đã giải quyết 00 vụ, so với 
cùng kỳ giải quyết giảm 00 vụ.

1.5. về ản kinh doanh thương mại:

- Thụ lý 03 vụ, so với cùng kỳ giảm 01 vụ.

- Đã giải quyết 02 vụ, đạt tỷ lệ 66,67% trên tổng số án đã thụ lý, so với cùng 
kỳ giải quyết tăng 01 vụ.

- Án hoà giải thành 00 vụ.

1.6. về án hành chỉnh:

Thụ lý 00 vụ, so với cùng kỳ thụ lý giảm 00 vụ, đã giải quyết 00 vụ, so với 
cùng kỳ giải quyết giảm 00 vụ.

1.7. Áp dụng biện pháp x ử  lý hành chính tại Tòa án:

Tòa án đã thụ lý 05 việc đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, đã đưa ra giải quyết 05 việc, đạt tỷ lệ 100%. So với cùng kỳ giảm 03 việc.

- Xét giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính (đưa vào Cơ sở 
cai nghiện bắt buộc) theo đề nghị của Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục Lao động xã 
hội tỉnh An Giang (nay là Cơ sở điều trị cai nghiện tỉnh An Giang): thụ lý 277 hồ sơ 
và ban hành 277 quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp xử lý hành chính, so 
với cùng kỳ tăng 50 hồ sơ.

2. về chất lượng xét xử:
Trong 6 tháng, số vụ án bị cấp phúc thẩm hủy (đình chỉ) là 01 vụ án; so với 

cùng kỳ giảm 02 vụ án.

3. Công tác xét xử lưu động, thực hiện phiên tòa theo tinh thần cải cách 
tư pháp.

Tòa án đã thực hiện được 02 phiên toà rút kinh nghiệm, theo tinh thần cải 
cách tư pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- v ề  giải quyết khiếu nại:

Tòa án đã tiếp nhận 09 đơn khiếu nại: Không thụ lý đơn khởi kiện: 01 đơn; 
yêu cầu sớm giải quyết đơn khởi kiện: 01 đơn; không phản hồi đơn khởi kiện: 02 
đơn Hành vi tố tụng của thẩm phán: 01 đơn; tác phong làm việc của thẩm phán: 01 
đơn chậm đưa vụ án ra xét xử: 01 đơn; không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:

3



01 đơn; yêu cầu sớm xem xét thụ lý giải quyết theo luật định: 01 đơn. Đã giải quyết 
09 đơn khiếu nại, kết quả không chấp nhận.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 không có đơn tố cáo đối với cán bộ công chức
đơn vị.

5. Công tác xây dựng ngành:
Tính đến ngày 31/3/2021, biên chế đơn vị có 15 người, gồm 07 Thẩm phán, 

07 thư ký và 01 kế toán.
Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ có 02 đông chí tham gia học lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử tại Thành phô 
Hồ Chí Minh; 01 đồng chí tham gia học lóp cao cấp chính trị.

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn 
vị đã xây dựng kê hoạch và tô chức thực hiện đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tâm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề: “v ề ý  chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát trỉến đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Tiếp tục thực hiện việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và 
phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

6. Hoat đông Hôi thẩm nhân dân:
Tổng số Hội thẩm hiện có là 25 vị, trong 6 tháng đầu năm có 104 lượt Hội 

thẩm tham gia xét xử.

Hầu hết các Hội thẩm đều chấp hành tốt theo lịch được phân công xét xử, 
trường họp từ chối tham gia do bận công tác hoặc học tập đều có thông báo đế phân 
công Hội thẩm khác thay thế.

Các hội thấm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia xét xử, trong 
thảo luận, nghị án có nêu quan điểm để cùng Hội đồng xét xử thảo luận đi đến thống 
nhất trong phán quyết.

Số lượng hội thẩm nhân dân là trưởng đầu ngành cấp huyện 06 vị, trong đó 
có 02 hội thấm tham gia cấp uỷ huyện.

Hiện tại Đoàn hội thẩm chưa được cấp kinh phí hoạt động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2022:

1. Đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đặc 
biệt khắc phục án tạm đình chỉ không đúng, án quá thời hạn chuẩn bị xét xử; hạn chế 
tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa nghiêm trọng do lỗi của thấm 
phán, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

Chủ động phát động phong trào thi đua tại đơn vị với mục tiêu đẩy nhanh 
tiến độ giải quyết án, không để án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, giảm tỷ lệ án tạm 
đình chỉ; đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện đạt kết quả các đợt thi đua ngắn 
hạn do Tòa án nhân dân tỉnh phát động.
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Thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, nâng 
cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa.

Tăng cường mối quan hệ phối họp, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan hữu 
quan trong thực hiện công tác chuyên môn.

Tiếp tục phối họp tốt với Văn phòng đăng ký đất đai trong công tác đo đạc, phối 
họp cùng chính quyền địa phương giải thích, vận động đương sự trong công tác phối 
họp đo đạc

Thực hiện đăng bản án trên cổng thông tin điện tử Tòa án đúng theo quy định.

2. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Thư ký, Thẩm phán luôn trong sạch, 
vững mạnh, tin thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đấu tranh 
bảo vệ công lý, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp.

3. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mặt công tác của đơn 
vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác xét xử năm 2022.

5. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, khắc phục những khuyết điểm theo Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Trên đây là báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn 6 tháng 
đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện Tri Tôn

- TAND tinh AG;

- Lưu.
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