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KẾ HOẠCH 

Giám sát về công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2017 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 về phê chuẩn chương trình 

giám sát của HĐND huyện Côn Đảo năm 2017. 

 Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện nhiệm kỳ 

2016 - 2021 và kế hoạch số 05/KH-PC kế hoạch công tác giám sát năm 2017. 

 Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát về công tác xét xử 

6 tháng đầu năm 2017 của các cơ quan Tư  pháp tại các đơn vị: Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện với nội dung cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 1. Thông qua kết quả giám sát tại các cơ quan Tư pháp để đánh giá toàn diện 

về tình hình hoạt động của các cơ quan Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2017. 

 2. Trên cơ sở giám sát, Ban Pháp chế có thêm thông tin, tình hình thực tế, để  

thẩm tra kết quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp trước kỳ họp thứ 4 HĐND 

huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời đề xuất, kiến nghị với HĐND, 

UBND huyện và các cơ quan chức năng những giải pháp cụ thể để khắc phục 

những mặt hạn chế, yếu kém, góp phần tiếp tục thực hiện tốt công tác tư pháp 

trong thời gian tới. 

 II. NỘI DUNG GIÁM SÁT. 

1. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện. 

- Tổng số án thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát: 

+ Kiểm sát điều tra bao nhiêu vụ; 

+ Kiểm sát truy tố bao nhiêu vụ; 

+ Kiểm sát xét xử bao nhiêu vụ. 

- Đối với những vụ án hình sự Viện Kiểm sát nhân dân huyện truy tố: 

+ Tổng số vụ truy tố; 



+ Kết quả. 

 Tòa tuyên án phù hợp đề nghị khung hình phạt Viện Kiểm sát bao  

nhiêu vụ; 

 Tòa tuyên án khác đề nghị Viện Kiểm sát bao nhiêu vụ; 

 Số vụ việc Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung trước khi đưa vụ án ra xét  

xử bao nhiêu vụ và sau khi đưa vụ án ra xét xử bao nhiêu vụ; 

 Số vụ việc VKSND huyện có kiến nghị, kháng nghị đối với Tòa án  

nhân dân trong lĩnh vực hình sự bao nhiêu vụ. 

- Công tác phối hợp của VKSND huyện với các cơ quan tiến hành tố tụng. 

- Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị trong thời gian 

tới (nếu có). 

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện. 

* Tổng số án thụ lý: 

 + Hình sự bao nhiêu vụ, xét xử bao nhiêu vụ; 

 + Dân sự bao nhiêu vụ, xét xử bao nhiêu vụ; 

 + Hôn nhân gia đình bao nhiêu vụ, xét xử bao nhiêu vụ; 

   + Hành chính bao nhiêu vụ, xét xử bao nhiêu v; 

 + Kinh tế, Lao động và các việc khác bao nhiêu vụ, xét xử bao nhiêu vụ; 

 + Trong các loại án này có bao nhiêu vụ có kháng cáo, kháng nghị. 

* Đối với án hình sự: 

  + Số vụ Tòa trả hồ sơ Viện Kiểm sát nhân dân huyện điều tra bổ sung bao 

nhiêu vụ; 

  + Số vụ việc VKSND cấp tỉnh, huyện có kiến nghị, hoặc kháng cáo; 

    + Số vụ việc Tòa tuyên án phù hợp với đề nghị khung hình phạt của 

VKSND huyện, số vụ việc tăng nặng, giảm nhẹ khung hình phạt so với đề nghị 

VKSND huyện; 

    + Số vụ việc Tòa tuyên không phạm tội (nếu có); 

    + Số vụ việc Tòa án, VKSND, Công an điều tra không thống nhất quan 

điểm; 

- Công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân huyện và các cơ quan tiến hành tố 

tụng. 



- Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của đơn vị trong thời 

gian tới (nếu có). 

 III.THÀNH PHẦN: 

 1.Thành phần đoàn giám sát 

 Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát; 

 Phó Trưởng Ban Pháp chế làm Phó Trưởng Đoàn giám sát; 

 Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND làm Thư ký. 

 * Thành viên của Đoàn giám sát gồm: 

 - Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

 - Các thành viên của Ban Pháp chế HĐND huyện; 

 - Tổ trưởng hoặc tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; 

 * Mời tham gia đoàn giám sát gồm: 

 - Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Đoàn TN CS Hồ Chí Minh huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy (Phụ trách công tác nội chính). 

 2. Cơ quan chịu sự giám sát. 

 - Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện. 

 3. Hình thức giám sát. 

 - Các cơ quan chịu sự giám sát xây dựng nội báo cáo theo nội dung mục II 

gửi cho đoàn giám sát (qua Ban Pháp chế HĐND huyện) trước ngày 30/6/2017; 

 - Sau khi nghiên cứu các báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, Đoàn 

giám sát làm việc trực tiếp với các đơn vị và kết hợp kiểm tra thực tế. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 



1. Thời gian 

- 01 ngày, dự kiến ngày 07/7/2017. 

2. Địa điểm: Trụ sở các đơn vị chịu sự giám sát. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Ban Pháp chế HĐND huyện xây dựng kế hoạch và đề nghị Thường trực  

HĐND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và tổ chức triển khai 

thực hiện; 

 - Các cơ quan chịu sự giám sát, căn cứ những nội dung giám sát thực hiện 

báo cáo gửi về Ban Pháp chế trước thời gian giám sát chậm nhất là ngày 

30/6/2017; 

 - Văn phòng HĐND và UBND có trách nhiệm cung cấp các tài liệu có liên 

quan đến nội dung giám sát và gửi tài liệu đến các thành viên đoàn giám sát chậm 

nhất là ngày 03/7/2017; 

 - Các thành viên của Đoàn giám sát và các cơ quan đơn vị mời tham gia 

giám sát có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu và tham gia đóng góp ý kiến để cuộc 

giám sát đạt hiệu quả cao; 

 Trên đây là kế hoạch giám sát về công tác xét xử trong 6 tháng đầu năm 

2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện./. 

 

Nơi nhận 
- TTr Huyện ủy (b/c),  

- TTr HĐND (b/c);     

- UBND huyện; 

- UB MTTQ VN huyện; 

- Các Thành viên Ban Pháp chế; 

- Các cơ quan, cá nhân có liên quan; 

- Lưu 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

KT. TRƯỞNG BAN 
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