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- Chánh án TAND các huyện, thành phố trực thuộc;
- Chánh tòa, trưởng phòng Tòa án nhân dân tỉnh.

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hưng Yên. Để kịp thời báo cáo kết quả công tác xét xử năm 2018, Toà án nhân
dân tỉnh đề nghị các đồng chí chỉ đạo đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
I. Đối với các Tòa án nhân dân huyện, thành phố:
1- Cập nhật số liệu vào phần mềm: Chỉ đạo đơn vị thực hiện cập nhật số
liệu thụ lý giải quyết, xét xử các loại án tính đến 31/10/2018 vào phần mềm
thống kê án xong trước 05/11/2018 để phục vụ công tác phân tích số liệu (Đối
với các loại án, trong kỳ không thụ lý, xét xử cũng phải cập nhật vào phần mềm
và gửi lên hệ thống để phân biệt với trường hợp không cập nhật).
2- Xây dựng báo cáo Hội đồng nhân dân năm 2018 với nội dung sau:
- Đánh giá tình hình giải quyết, xét xử từng loại án: Hình sự, dân sự,
HNGĐ, KDTM, HC, LĐ và Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
- Đánh giá tình hình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; thi hành án
hình sự; Công tác Hội thẩm nhân dân.
- Nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong công tác xét xử các loại vụ án:
DS, KDTM, HC, LĐ…( khó khăn, vướng mắc trong việc phối hợp với các cơ
quan, tổ chức để cung cấp, thu thập chứng cứ, tài liệu, giám định, định giá tài
sản); nếu có nêu rõ: Vụ án thụ lý số, ngày, tháng, năm, nội dung vướng mắc.
- Thực hiện thống kê 10 biểu mẫu gửi kèm theo. Để đảm bảo số liệu chính
xác, đề nghị các đơn vị phải đối chiếu với VKS cùng cấp. (Biểu mẫu thống kê
được gửi vào địa chỉ mail của các Tòa án).
II. Đối với các Tòa, phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh
1. Các Tòa chuyên trách: Xây dựng báo cáo những khó khăn vướng mắc
trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án; Tổng hợp án hủy, sửa của đơn vị đối
với các Tòa án nhân dân cấp huyện và của Tòa án nhân dân cấp cao, tối cao đối
với đơn vị mình.
2. Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án: Tổng hợp báo cáo về những
tồn tại khuyết điểm trong công tác giải quyết các vụ án của Tòa án nhân dân cấp
huyện thuộc tỉnh; Báo cáo về công tác chuyên môn của phòng, công tác Thi
hành án..

3. Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng: Xây dựng
báo cáo kết quả công tác tổ chức cán bộ, và công tác khác thuộc chuyên môn
của phòng năm 2018
4. Văn Phòng: Tổng hợp, xây dựng báo cáo chung.
Số liệu báo cáo, thống kê được tính từ ngày 01/11/2017 đến ngày
31/10/2018. Báo cáo và biểu thống kê của các đơn vị được gửi chuyển phát
nhanh gửi về Văn phòng TAND tỉnh trước ngày 14/11/2018 và gửi qua hộp
thư điện tử: hungyen@toaan.gov.vn để tổng hợp xây dựng báo cáo chung.
Việc báo cáo công tác xét xử của Tòa án hai cấp trước Hội đồng nhân dân
tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy yêu cầu các đồng chí chỉ đạo, đôn
đốc đơn vị xây dựng báo cáo và thống kê đủ số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm
theo. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân
tỉnh về việc gửi báo cáo và các biểu mẫu thống kê.
Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Lưu.
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