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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VÂN ĐỒN 

 

Số: 286/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                       

  Vân Đồn, ngày 08 tháng 11 năm 2019 

               

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân  

với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2019 

__________ 
 

  

Ngày 18/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn (UBND), Tòa án nhân dân 

huyện Vân Đồn (TAND), Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Đồn (VKSND) ban 

hành Quy chế số 1615/QCPH/UBND/TAND/VKSND phối hợp giữa UBND huyện 

với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện về việc cung cấp thông tin, hồ 

sơ tài liệu, chứng cứ trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính. 

Ngay sau khi Quy chế ban hành, UBND huyện, TAND và VKSND huyện 

Vân Đồn đã tổ chức thực hiện các nội dung theo Quy chế; công tác phối hợp ngày 

càng chặt chẽ, kịp thời trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của huyện cũng 

như nhiệm vụ riêng của mỗi đơn vị, đặc biệt là việc cung cấp thông tin, hồ sơ tài 

liệu, chứng cứ trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính; góp phần tích cực 

vào sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thông qua mối quan hệ phối hợp đã phát huy 

được vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan tham gia. 

 Sau 01 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân nhân 

huyện với Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện (sau đây gọi tắt là 

Quy chế phối hợp) đạt được cụ thể như sau: 

I. KẾT QỦA THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI  HỢP NĂM 2019 

1. Trong năm 2019, Uỷ ban nhân dân, Tòa án Nhân dân, VKSND 

huyện đã nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại Quy chế phối hợp số 

1615/QCPH/UBND/TAND/VKSND. Các đơn vị đã thực hiện tốt trách nhiệm 

trong thực thi nhiệm vụ. 

1.1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên 

môn có liên quan phối hợp chặt chẽ vớiTAND, VKSND giải quyết các vụ án hành 

chính, vụ, việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khi 

nhận được văn bản kiến nghị của TAND, VKSND huyện , đã giao cho các cơ 

quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trả lời bằng 

văn bản cụ thể đảm bảo theo quy trình, quy định.  

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân thực 

hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. 
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- Trong việc tham gia tố tụng: Sau khi nhận thông báo thụ lý của TAND, Chủ 

tịch UBND huyện đã cử cán bộ, công chức cụ thể tham gia tố tụng; yêu cầu các 

phòng, ban chuyên môn có liên quan kịp thời cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu 

cầu của Tòa án, phối hợp thực hiện các biện pháp thu thập chứng cứ; phối hợp trong 

hòa giải, đối thoại giải quyết các vụ việc và trong công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật. 

- Trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự và các 

việc khác theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện đã giao các phòng, 

ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ động liên hệ, trao đổi và đề 

nghị TAND, VKSND tham gia ý kiến để việc xử lý được khách quan, đúng pháp 

luật (trong một số trường hợp cần thiết). 

- Trong năm 2019, UBND huyện đã tiếp nhận và chỉ đạo các ngành, cơ 

quan chức năng xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và được 

thông báo trả lời cụ thể; giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

công dân theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức thực hiện 

các hoạt động tư pháp đúng pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, 

giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người 

được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi trở về địa phương có điều kiện cải tạo 

tốt trở thành công dân có ích cho xã hội và gia đình. 

1.2. Đối với Tòa án nhân dân huyện 

- Trong năm 2019, đã thực hiện tốt Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 

05/12/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính. Trong đó, tích cực triển 

khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ giải 

quyết, xét xử các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự; Phối hợp trong việc cung cấp 

thông tin, tài liệu cho người dân và Tòa án phục vụ cho việc giải quyết vụ án; Phối 

hợp trong việc tổ chức đối thoại giữa chính quyền và người dân; Phối hợp trong 

việc tổ chức xét xử các vụ án hành chính; trách nhiệm thông báo thời gian, địa 

điểm, phân công cán bộ tham gia phiên tòa theo đúng quy định của pháp luật; Phối 

hợp trong việc thực hiện các kiến nghị của Tòa án, công tác thi hành các bản án 

hành chính. 

- Tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện trong việc 

giải quyết các vụ án hành chính; từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao 

chất lượng giải quyết các vụ án hành chính. 

- Tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và tham gia các buổi đối 

thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp 
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chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, vi phạm trong việc giải quyết các vụ 

án hành chính. 

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, TAND đã chủ 

động việc triệu tập các phòng, ban chuyên môn có liên quan (phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất...) được UBND huyện cử tham gia, 

mời các Hội thẩm nhân dân là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn tham gia 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật. 

1.3. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

- Đã tích cực phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc 

UBND huyện để triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật 

liên quan đến quá trình giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự.  

- Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã chủ động tổng hợp các vi phạm, tội phạm 

để kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban chuyên môn có liên 

quan áp dụng các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Đồng thời, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan để 

xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, chứng cứ mới theo quy định của pháp luật 

(ngoài tài liệu, chứng cứ mà các cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ). 

- Trong năm 2019, VKSND huyện đã tích cực phối hợp trong công tác tiếp 

nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện; thực hiện trao đổi, giải quyết trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và các vi phạm pháp luật tại UBND các xã, thị trấn. 

1.4 Hỗ trợ kinh phí cho kinh phí cho TAND, VKSND tăng cường cơ sở vật 

chất cho hoạt động cải cách tư pháp và tuyên tryền phổ biến giáo dục pháp luật 

- Năm 2018:  

+ Hỗ trợ cho Tòa án nhân dân: 50 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ cho Viện kiểm sát nhân dân: 60 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ cho phòng Tư pháp và Tòa án nhân dân thực hiện công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật: 80 triệu đồng. 

- Năm 2019: 

+ Hỗ trợ cho Tòa án nhân dân: 71.450.000 đồng; 

+ Hỗ trợ cho Viện Kiểm sát nhân dân: 104.250.000 đồng. 

2. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trên từng lĩnh vực cụ thể 

2.1. Đối với UBND huyện 

a) Kết quả tham gia đối thoại tại các phiên tòa và giải quyết các vụ án  

hành chính tại Tòa án các cấp 

- Tổng số: 10 vụ việc. Trong đó, 01 vụ việc được TAND huyện Vân Đồn 

thụ lý. 
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- Nội dung yêu cầu: 

+ Yêu cầu hủy Quyết định của UBND huyện: 06 vụ việc; 

+ Yêu cầu hủy 1 phần Quyết định của UBND huyện: 02 vụ việc; 

+ Yêu cầu UBND huyện thực hiện Thông báo và Văn bản trả lời: 02 vụ việc. 

b) Kết quả tham gia các vụ, việc dân sự tại Tòa án các cấp 

- Tổng số: 06 vụ việc. Trong đó, 05 vụ việc được TAND huyện Vân Đồn 

thụ lý. 

- Nội dung yêu cầu:  

+ Tranh chấp đất đai: 05 vụ; 

+ Tranh chấp hợp đồng san gạt mặt bằng: 01 vụ việc. 

c) Kết quả tham gia các vụ việc Hôn nhân và gia đình 

- Tổng số: 02 vụ việc 

- Nội dung yêu cầu: Xem xét, thẩm định tại chỗ về nguồn gốc đất đai, quá 

trình, hiện trạng sử dụng và định giá tài sản trên diện tích đất. 

d) Kết quả lấy ý kiến tham gia việc triển khai phương án việc cưỡng chế thu 

hồi đất và việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả 

* Hồ sơ liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất thuộc lĩnh vực giải phóng 

mặt bằng 

- Tổng số: 12 trường hợp của 06 dự án đầu tư trên địa bàn huyện tại xã Hạ 

Long và thị trấn Cái Rồng. Trong đó, 05 trường hợp tại xã Hạ Long; 07 trường 

hợp tại thị trấn Cái Rồng. 

* Hồ sơ liên quan đến việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

- Tổng số: 15 trường hợp. Trong đó:  

+ Thị trấn Cái Rồng: 01 trường hợp; 

+ xã Đài Xuyên: 05 trường hợp; 

+ xã Vạn Yên: 07 trường hợp; 

+ xã Thắng Lợi: 01 trường hợp; 

+ xã Đoàn Kết: 01 trường hợp 

2.2. Đối với Tòa án nhân dân huyện 

a) Án hình sự: Tổng số án đã thụ lý: 26 vụ = 57 bị can. Trong đó, số án đã 

giải quyết: 22 vụ = 52 bị cáo; còn: 04 vụ = 5 bị cáo. 

b) Án dân sự: 

- Tổng số: 33 vụ, việc. Trong đó, số án đã giải quyết: 10 vụ, việc; số án còn 

lại đang giải quyết: 23 vụ, việc. 

c) Án hôn nhân và gia đình 

- Tổng số: 126 vụ, việc. Trong đó, số án đã giải quyết: 109 vụ, việc; số án 

còn lại đang giải quyết: 17 vụ, việc. 

d) Án hành chính:  
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- Tổng số: 02 vụ. Trong đó, số án đã giải quyết: 01 vụ; số án còn lại đang 

giải quyết: 01 vụ. 

- Tổng số: 01 vụ, việc: đang giải quyết. 

đ) Án kinh doanh thương mại:  

- Tổng số: 03 vụ. Trong đó, số án đã giải quyết: 02 vụ; số án còn lại đang 

giải quyết: 01 vụ. 

e) Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 

- Tổng số thụ lý: 03 trường hợp yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Số giải quyết:  

+ 02 trường hợp áp dụng thời hạn cai nghiện bắt buộc là 18 tháng; 

+ 01 trường hợp áp dụng thời hạn cai nghiện bắt buộc là 24 tháng. 

f) Xét giảm thời gian thử thách của án treo 

- Thụ lý: 11 trường hợp. Trong đó: Chấp nhận giảm thời gian thử thách: 09 

trường hợp; Không chấp nhận giảm thời gian thử thách: 02 trường hợp. 

g) Công tác thi hành án: 

- Số bị án phải ra quyết định THA: 58 trường hợp. Trong đó, Ủy thác: 08 

trường hợp; ra quyết định THA: 50 trường hợp. 

2.3. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

a) Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 

- Thụ lý: 33 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (cũ 07; mới 26, 

so với cùng kỳ giảm 37 tin). Trong đó: 

+ Đã xử lý, giải quyết: 26 (trong đó khởi tố 14, không khởi tố 10; tạm đình 

chỉ 02 tin), đạt 78,8%; 

+ Đang giải quyết: 07 (trong đó vi phạm thời hạn giải quyết: 0). 

- Hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:  

+ Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường 33 vụ (TN T 09, khác 

24), khám nghiệm tử thi 04 vụ.  

+ Tiến hành phúc tra kiến nghị T TBTP năm 2018 tại Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Vân Đồn, qua phúc tra Cơ quan điều tra đã khắc phục các vi 

phạm, Viện kiểm sát đã ban hành kết luận phúc tra. 

+ Trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn năm 

2019, qua kiểm sát phát hiện một số vi phạm, đã ban hành kết luận, chỉ tiêu trực 

tiếp kiểm sát 01 cuộc/năm, đạt 100%. 

  + Hoàn thành khảo sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm đối với 

Chi cục thuế, Hạt kiểm lâm, Bảo hiểm xã hội và Đội An ninh Công an huyện. 

+ Ban hành 02 yêu cầu khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân 
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Đồn đã khởi tố; 

+ Ban hành 26 yêu cầu kiểm tra, xác minh tố giác tin báo về tội phạm, đạt 

100% số tố giác, tin báo tội phạm có yêu cầu xác minh. 

+ Ban hành 01 yêu cầu Cơ quan điều tra thụ lý 04 tin báo. 

- Vi phạm trong hoạt động trong hoạt động tư pháp ở giai đoạn này:  

+ Vi phạm thời hạn giải quyết tin: 02 tin. 

+ Vi phạm chuyển chậm hồ sơ cho Viện kiểm sát: 03 hồ sơ. 

b) Biện pháp tác động của Viện kiểm sát:  

- Ban hành 04 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra Công an huyện Vân Đồn, 

trong đó 03 kiến nghị riêng và 01 kiến nghị trong Kết luận trực tiếp kiểm sát. 

- Ban hành 01 kiến nghị đối với UBND xã Minh Châu phòng ngừa các vụ tai 

nạn đuối nước. Các kiến nghị đã được các cơ quan chấp nhận, khắc phục kịp thời.  

Chỉ tiêu ban hành 03 - 04 kiến nghị, đạt 120%. 

c) Biện pháp, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém và hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2019: Tăng cường quan hệ phối hợp trong đấu tranh phòng chống 

tội phạm, duy trì việc họp giao ban giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra theo 

định kỳ để rà soát tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và biện pháp 

tháo gỡ những vướng mắc trong giải quyết. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ƣu điểm. 

- UBND huyện đã thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp với TAND, 

VKSND để chủ động phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung liên quan đến việc phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Quy chế phối hợp đã đem lại 

hiệu quả thiết thực, việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, văn bản trả lời, tham gia tố 

tụng hoặc cử người tham gia tố tụng được bảo đảm kịp thời và đầy đủ hơn. Trong 

công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện đã phối hợp và tham khảo ý kiến của TAND về những vụ việc phức tạp để 

có hướng xử lý, giải quyết dứt điểm, tránh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, góp phần 

ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn huyện. Qua phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự 

phức tạp, TAND đã kịp thời trao đổi các sai sót của cơ quan chuyên môn, các đơn 

vị quản lý, thực hiện dự án để có biện pháp khắc phục, hạn chế sai sót.  

- Quá trình triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

cán bộ, công chức thuộc UBND các cấp và TAND; đặc biệt là nhận thức và trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt so với trước. 
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- Khi thực hiện quy chế thì công tác tống đạt các văn bản tố tụng cho các 

đương sự được thực hiện tương đối tốt, bảo đảm các văn bản tố tụng được giao 

cho các đương sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng và 

bảo đảm công tác giải quyết vụ án đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật. Các 

bản án, quyết định của Tòa án bảo đảm đúng quy định, rõ ràng. 

- Thông qua mối quan hệ phối hợp thể hiện sự gắn bó trách nhiệm, bình đẳng, 

tôn trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã 

hội của huyện, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng hệ thống 

chính trị ngày càng vững mạnh, phát huy được vai trò và hiệu quả cao. 

2. Một số tồn tại, hạn chế. 

Việc triển khai, thực hiện quy chế phối hợp theo các chương trình giữa 

UBND huyện với TAND, VKSND còn hạn chế, đó là:  

- Còn có một số vướng mắc trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, chưa chủ 

động để đưa ra các phương án giải quyết dứt điểm.  

- Văn bản của TAND yêu cầu UBND cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, 

nhưng nội dung yêu cầu chưa cụ thể, rõ ràng.  

- Một số phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc UBND huyện, UBND 

các xã nơi có vụ, việc tham mưu cho UBND để cung cấp tài liệu, chứng cứ cho 

TAND có vụ án còn chậm; chưa chủ động trao đổi với TAND khi tham mưu cho 

UBND huyện giải quyết các khiếu nại có nhiều khả năng dẫn đến khiếu kiện như 

khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng… 

- Công tác phối hợp ở một số nội dung chưa có chiều sâu, tính chủ động 

của các bên trong sự phối hợp ở một số nội dung cụ thể chưa cao, chưa tích cực. 

III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBND  

VỚI  TAND, VKSND NĂM 2020 

Năm 2020, là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X    của Đảng; là đợt sinh hoạt chính 

trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.  

Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; việc 

thực hiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn 

thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn 

xã hội được bảo đảm, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn 

hệ thống chính trị được đẩy mạnh; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt 

nhiều kết quả rõ rệt; mối quan hệ gắn bó mật thiết và lòng tin của nhân dân đối 

với Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. 
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Bên cạnh đó, với mong muốn tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận 

lợi cho các nhà đầu tư trên địa bàn huyện Vân Đồn, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng 

và tham gia tích cực của nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong 

việc bàn giao mặt bằng để các dự án động lực nhanh chóng được triển khai; việc 

giải quyết đơn thư khiếu kiện trong nhân dân được giải quyết triệt để, đúng trình tự, 

quy định của pháp luật. 

UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân đã tổ chức ký kết 

Quy chế phối hợp mới, nội dung phối hợp của từng cơ quan, đơn vị đã được thể 

hiện chi tiết, cụ thể, đây là điều kiện thuận lợi để UBND, TAND, VKSND tăng 

cường thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn 

huyện. Từ định hướng đó, trong năm 2020, UBND, TAND, VKSND tiếp tục triển 

khai thực hiện Quy chế phối hợp với các với các nội dung trọng tâm sau: 

1. Nội dung phối hợp. 

1.1. Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội huyện Vân Đồn; 

1.2. Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn 

bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

UBND; 

1.3. Phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

1.4. Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

1.5. Phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin; 

1.6. Phối hợp trong việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân; 

1.7. Phối hợp giữa UBND với Tòa án nhân dân huyện trong việc giải quyết 

các vụ án hình sự; các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy 

định của pháp luật; 

1.8. Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với Viện kiểm sát nhân dân 

huyện trong xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; trong giải quyết các vụ án hình sự, 

vụ án hành chính, vụ việc dân sự và các việc khác theo quy định của pháp luật; 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp năm 2020. 

2.1. Đối với Uỷ ban nhân dân huyện: 

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, coi đây là 

nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác phối hợp giữa UBND với TAND, 

VKSND; 

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 

huyện quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo cơ chế quy định, nhất là trong tham 

mưu, đề xuất và xử lý công việc, góp phần quan trọng giúp UBND huyện thực 
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hiện tốt vai trò quản lý, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh và đối ngoại. Bên cạnh đó, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ý kiến kết luận, 

chỉ đạo của UBND huyện được chủ động thực hiện, trong đó có xác định cụ thể 

thời gian hoàn thành, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan tham gia hỗ trợ, 

góp phần hạn chế tình trạng chậm trễ, tồn đọng kéo dài. 

- Phối hợp giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và tập trung giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng ở các địa 

bàn phức tạp; phối hợp xây dựng chương trình công tác sát thực tế, khoa học, hợp 

lý, có bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và bao quát được các lĩnh vực 

công tác, ít xảy ra tình trạng trùng lắp công việc với nhau; có sự chủ động trong 

duy trì quan hệ công tác thường xuyên nên trao đổi, cung cấp thông tin khá thuận 

lợi, kịp thời và tương đối đầy đủ, chính xác, phục vụ khá tốt hoạt động quản lý, 

điều hành của huyện và của từng ngành, từng cấp; tích cực phối hợp trong tham 

mưu, đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp và công việc cụ thể phục vụ phát 

triển ngành, lĩnh vực cũng như cùng tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, 

phát sinh, đặc biệt là trong tổ chức thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng 

tâm của huyện. 

- Chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao tính năng động, đồng bộ của các cơ 

quan chuyên môn của huyện trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, có những giải 

pháp đồng bộ để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong phối hợp thực thi công 

vụ của các phòng, ban chuyên môn. 

2.2. Đối với Tòa án nhân dân huyện: 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục triển khai nghiêm 

túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với cuộc vận động “nâng cao 

phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, 

công chức ngành Tòa án nhân dân”, gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ 

pháp, chí công vô tư” với phương châm là“Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học 

dân”. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng 

các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. 

 - Thực hiện tốt các Nghị Quyết của Đảng và sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính 

quyền địa phương về công tác cải cách tư pháp, tập trung vào đổi mới quy trình, 

thủ tục mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động xét xử, giải quyết triệt để, kịp thời các 

yêu cầu của cơ quan, tổ chức và công dân tại Toà án; nâng cao hiệu quả công tác 

tranh tụng tại phiên toà; chú trọng công tác hoà giải, đối thoại trong quá trình giải 

quyết các vụ việc dân sự, hành chính 

- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng 

cấp để khẩn trương điều tra, nghiên cứu đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm; 
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thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát và cơ quan Công an để rà soát danh 

sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại để đôn 

đốc bắt thi hành án, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa 

phương trong quản lý các đối tượng thi hành án treo. 

- Phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, chính quyền địa phương để triển 

khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Nâng cao chất lượng giải quyết, 

xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Toà án đúng pháp luật không để 

xảy ra việc án oan hay bỏ lọt tội phạm; gắn thực hiện các nhiệm vụ công tác của 

Toà án với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

2.3. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân: 

- Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm 

sát xét xử các vụ án hình sự, Viện KSND tổng hợp các nguyên nhân, điều kiện 

phạm tội, chủ động trong việc đề xuất với UBND huyện các giải pháp phòng 

chống vi phạm và tội phạm cũng như tăng cường công tác quản lý đối với công 

tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn huyện. Đảm bảo việc định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự phải khách quan, đúng quy định về thành phần, 

thủ tục theo Nghị định số 30/2018/NĐ – CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ và 

Thông tư số 42/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

- Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Kết luận số 79, 92 của 

Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về cải cách tư pháp; nâng 

cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị 

quyết số 37, 62 của Quốc hội, chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, kế 

hoạch công tác của VKSND tỉnh; tiếp tục học tập, nghiên cứu các đạo luật về tư 

pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo nhận thức và áp dụng thống nhất; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục 

“số hóa hồ sơ án hình sự” theo chủ trương của Viện KSND tối cao; đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. 

Trên đây là kết quả thực hiện và phương hướng việc thực hiện Quy chế phối 

hợp giữa UBND huyện với TAND, VKSND huyện Vân Đồn trong năm 2019./. 

 
Nơi nhận:  
 - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

 - TAND, VKSND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện 

 - Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Mạc Thành Luân 
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