
TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO 
 

  
TÀI LI U PH C V  H I NGH  

 

C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM 
Đ c l p - Tự do - H nh phúc 

 
Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018 

                 
 

BÁO CÁO   
Công tác t  ch c cán b  c a H  th ng Tòa án nhân dân 

Theo quy đ nh c a Hiến pháp năm 2013 “Tòa án nhân dân là cơ quan xét 
xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp” - là 

cơ sở pháp lý và điều ki n quan trọng để đổi mới tổ chức b  máy và xây dựng đ i 
ngũ cán b  Tòa án nhân dân theo m c tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, 
vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ 
nhân dân, phụng sự Tổ quốc; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử 
được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”. 

 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đư c Quốc h i khóa XIII, tại kỳ 
họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014 (có hi u lực thi hành từ ngày 01/6/2015). 

Đây là m t trong những đạo luật cơ bản về hoàn thi n b  máy Nhà nước trong giai 

đoạn mới, đã thể chế hóa các ch  trương, quan điểm c a Đảng về cải cách tư pháp, 

đổi mới tổ chức và hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân. Để đánh giá những thuận l i, 
kết quả, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân nhằm tiếp t c triển khai thi hành 

tốt Luật tổ chức Tòa án nhân dân, đặc bi t là đề ra những giải pháp trong những 
năm tiếp theo, Tòa án nhân dân tối cao báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức 
cán b  c a h  thống Tòa án nhân dân như sau: 

A- T  CH C H  TH NG TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO QUY Đ NH 
C A LU T T  CH C TÒA ÁN NHÂN DÂN NĔM 2014  

I. V  v  trí, vai trò và t  ch c c a Tòa án nhân dân 

Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy đ nh: “Tòa án nhân dân là cơ 
quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư 
pháp” (Điều 2). Theo đó, các Tòa án nhân dân đư c tổ chức đ c lập theo thẩm 
quyền xét xử, gồm 4 cấp Tòa án: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp 
cao, Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án nhân dân cấp huy n và các Tòa án quân sự 
(Điều 3), c  thể:  

1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất c a nước C ng hòa xã 
h i ch  nghĩa Vi t Nam; cơ cấu, tổ chức gồm: H i đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao, B  máy giúp vi c và cơ sở đào tạo bồi dưỡng. 

 - H i đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (từ 13-17 người) gồm: 

Chánh án, các Phó Chánh án là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao, thực hi n nhiều nhi m v , quyền hạn theo quy đ nh 
tại khoản 2 Điều 22. Trong đó, m t trong những nhi m v  quan trọng là công tác 

xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết đ nh c a Tòa án đã có hi u lực pháp 

luật b  kháng ngh  theo quy đ nh c a pháp luật tố t ng và ban hành Ngh  quyết 
hướng dẫn các Tòa án áp d ng thống nhất pháp luật. 
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- B  máy giúp vi c gồm 14 v  và các đơn v  tương đương: do Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao trình y ban thường v  Quốc h i phê chuẩn tổ chức b  máy, 
nhi m v , quyền hạn. B  máy giúp vi c đư c chia thành khối các đơn v  giúp vi c 
về chuyên môn, nghi p v  xét xử; khối các đơn v  tham mưu về công tác xây dựng 
Tòa án và khối các đơn v  sự nghi p. 

- Học vi n Tòa án (cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) do Th  tướng Chính ph  quyết 
đ nh thành lập. Về chức năng, nhi m v  và tổ chức, b  máy c a Học vi n Tòa án do 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy đ nh. 
2. Tòa án nhân dân cấp cao.  

Là cấp Tòa án đư c thành lập mới, có thẩm quyền tư pháp trên phạm vi nhiều 
đơn v  hành chính cấp t nh; cơ cấu, tổ chức gồm:  

- y ban Thẩm phán: do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành 
lập theo đề ngh  c a Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; y ban Thẩm phán thực 
hi n nhi m v , quyền hạn theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 31; 

- 06 Tòa chuyên trách, gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa 

Kinh tế, Tòa Lao đ ng, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, có nhi m v , quyền 
hạn xét xử phúc thẩm v  vi c mà bản án, quyết đ nh sơ thẩm c a Tòa án nhân dân 
t nh, thành phố trực thu c trung ương thu c phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ 
chưa có hi u lực pháp luật b  kháng cáo, kháng ngh  theo quy đ nh c a luật tố 
t ng. 

- B  máy giúp vi c có Văn phòng và các đơn v  khác do Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao quyết đ nh thành lập và quy đ nh nhi m v , quyền hạn.  
3. Tòa án nhân dân cấp t nh; cơ cấu, tổ chức gồm:  

- y ban Thẩm phán: do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành 
lập theo đề ngh  c a Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh, thực hi n nhi m v , quyền 
hạn theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 39 và không xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm như 
trước đây, ch  thảo luận về kiến ngh  c a Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh đề 
ngh  Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét 
lại bản án, quyết đ nh đã có hi u lực pháp luật theo th  t c giám đốc thẩm, tái thẩm; 

- Các Tòa chuyên trách: ngoài 05 Tòa chuyên trách như trước đây (Hình sự, 
Dân sự, Kinh tế, Hành chính, Lao đ ng), có thêm Tòa Gia đình và người chưa thành 
niên. Căn cứ vào yêu cầu thực tế xét xử ở m i Tòa án nhân dân cấp t nh, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh vi c tổ chức các Tòa chuyên trách; 
- B  máy giúp vi c gồm có Văn phòng, phòng và các đơn v  tương đương. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành lập và quy đ nh về chức năng, 
nhi m v . 

4. Tòa án nhân dân cấp huy n. 

Về cơ cấu, tổ chức: có thể có các Tòa chuyên trách (Tòa hình sự, Tòa dân sự, 
Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính). Căn cứ vào yêu cầu 
thực tế xét xử ở m i Tòa án nhân dân cấp huy n, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao quyết đ nh vi c tổ chức các Tòa chuyên; 
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- B  máy giúp vi c: do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành 
lập và quy đ nh nhi m v , quyền hạn  

5. Các Tòa án quân sự 

a) Tòa án quân sự Trung ương; cơ cấu tổ chức gồm: 
- y ban Thẩm phán: do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành 

lập theo đề ngh  c a Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; y ban Thẩm phán thực 
hi n nhi m v , quyền hạn theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 52 Luật tổ chức Tòa án 

nhân dân năm 2014. 
- Các Tòa phúc thẩm: thực hi n nhi m v , quyền hạn theo quy đ nh tại Điều 

54 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. 
- B  máy giúp vi c: do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành 

lập và quy đ nh về chức năng, nhi m v  c a từng đơn v  sau khi thống nhất với B  
trưởng B  Quốc phòng. B  máy giúp vi c gồm đơn v  cấp phòng, đó là: Văn phòng; 
Phòng Giám đốc kiểm tra; Phòng Nghiên cứu tổng h p; Phòng Tổ chức - Cán b ; 
Phòng Thông tin tư li u và Quản lý lí l ch tư pháp. 

b) Tòa án quân sự quân khu và tương đương; cơ cấu tổ chức gồm: 
- y ban Thẩm phán: do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh thành 

lập theo đề ngh  c a Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; y ban Thẩm phán thực 
hi n nhi m v , quyền hạn theo quy đ nh tại khoản 2 Điều 57 Luật tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014. 

- B  máy giúp vi c là Ban Hành chính tổng h p, do Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao quyết đ nh thành lập và quy đ nh về chức năng, nhi m v  c a từng đơn 
v  sau khi thống nhất với B  trưởng B  Quốc phòng.   

c) Tòa án quân sự khu vực: thực hi n nhi m v , quyền hạn theo quy đ nh tại 
khoản 1 Điều 58 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. 

B  máy giúp vi c là Ban Hành chính tổng h p, do Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao quyết đ nh thành lập và quy đ nh về chức năng, nhi m v  c a từng đơn v  
sau khi thống nhất với B  trưởng B  Quốc phòng.   

II. V  đ i ngũ cán b  

1. Về Thẩm phán 

- Có 04 ngạch Thẩm phán, đó là: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm 
phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp (Điều 66). Trong đó, 
Thẩm phán cao cấp là ngạch Thẩm phán mới đư c quy đ nh.  

- Về thẩm quyền tuyển chọn và bổ nhi m: tất cả các Thẩm phán đều do H i 
đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia tuyển chọn (thay vì, m i t nh có 
01 H i đồng tuyển chọn Thẩm phán như trước đây) và đề ngh  Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao trình Ch  t ch nước quyết đ nh bổ nhi m (Điều 71).   

- Về tiêu chuẩn, điều ki n bổ nhi m đư c đổi mới: người đư c tuyển chọn, 
bổ nhi m làm Thẩm phán phải trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm 
phán tương ứng do H i đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung 
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cấp, Thẩm phán cao cấp tổ chức (Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh 
thành lập). Riêng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, là những chuyên gia đầu 
ngành về pháp luật, có kinh nghi m xét xử và có uy tín cao trong xã h i, do Quốc 
h i phê chuẩn và Ch  t ch nước bổ nhi m. 

- Về nhi m kỳ: nhi m kỳ đầu c a Thẩm phán là 5 năm, trường h p đư c bổ 
nhi m lại hoặc đư c bổ nhi m vào ngạch Thẩm phán khác thì nhi m kỳ tiếp theo 
là 10 năm (Điều 74). Theo đó, những người đư c H i đồng tuyển chọn, giám sát 
Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn và đề ngh  bổ nhi m, bổ nhi m lại chức 
danh Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao theo quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 
2014 có nhi m kỳ là 5 năm, nếu đư c bổ nhi m lại hoặc đư c bổ nhi m vào ngạch 
Thẩm phán khác (qua thi nâng ngạch) thì nhi m kỳ tiếp theo là 10 năm. 

- Về chế đ , chính sách: đư c quy đ nh rõ Nhà nước có chính sách ưu tiên 
về tiền lương, ph  cấp đối với Thẩm phán; đư c cấp trang ph c, Giấy chứng minh 
Thẩm phán để làm nhi m v ; Thẩm phán đư c bảo đảm tôn trọng danh dự, uy tín; 
đư c bảo v  khi thi hành công v  và trong trường h p cần thiết; đư c đào tạo, bồi 
dưỡng để nâng cao trình đ  và nghi p v  Tòa án; nghiêm cấm các hành vi cản trở, 
đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm c a Thẩm phán và 
thân nhân c a Thẩm phán; đư c tôn vinh và khen thưởng theo quy đ nh c a pháp 
luật về thi đua, khen thưởng (Điều 75).  

2. Về chức danh tư pháp khác (Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án) 
Trước đây, các chức danh Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án đư c quy đ nh dải 

rác, chung chung không có tiêu chuẩn, chức năng, nhi m v  c  thể. Luật tổ chức 

hi n hành quy đ nh riêng tại Chương IX và xác đ nh rõ: về tiêu chuẩn, điều ki n; 
các loại ngạch trong từng chức danh; các loại ngạch có ở từng cấp Tòa án; thẩm 

quyền bổ nhi m; nhi m v , quyền hạn; chế đ , chính sách c a chức danh Thư ký 

Tòa án và Thẩm tra viên. Theo đó: 
- Thư ký Tòa án có các ngạch: Thư ký viên, Thư ký viên chính và Thư ký 

viên cao cấp.  
- Thẩm tra viên có các ngạch: Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính và Thẩm 

tra viên cao cấp. 

Tiêu chuẩn, điều ki n và vi c thi nâng ngạch Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên 

do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy đ nh (trước đây là B  N i v ). 
3. Bên cạnh các chức danh tư pháp, trong các Tòa án nhân dân còn có các 

chức danh công chức hành chính-tư pháp, công chức hành chính, ph c v  (như văn 

thư, lưu trữ…) và nhân viên khác. 

 

B- TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC T  CH C CÁN B   

Sau khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đư c Quốc h i thông qua, 
thực hi n Ngh  quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 c a Quốc h i về vi c thi 
hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Chương trình c a Ban Ch  đạo cải cách tư 
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pháp Trung ương về triển khai thực hi n các quy đ nh mới c a Luật tổ chức Tòa 
án nhân dân năm 2014, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Ch  th  số 
04/2014/CT-CA ngày 31/12/2014 về vi c triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014. Theo đó, vi c triển khai quán tri t về các quy đ nh c a Luật 
tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đư c giao cho Chánh án Tòa án nhân dân các 
cấp ch u trách nhi m quán tri t đến toàn thể cán b , công chức, Thẩm phán thu c 
thẩm quyền quản lý và tổ chức xây dựng kế hoạch thực hi n các nhi m v  đư c 
giao. Tập trung ch  đạo các đơn v  chức năng thu c Tòa án nhân dân tối cao gấp 
rút thực hi n các công vi c về rà soát, chuẩn b  về tổ chức b  máy, nhân sự, cơ sở 
vật chất và các điều ki n cần thiết khác để đảm bảo hoạt đ ng c a Tòa án nhân 
dân và Tòa án quân sự các cấp theo quy đ nh mới c a Luật tổ chức Tòa án nhân 
dân (có hi u lực thi hành từ ngày 01/6/2015).  

Theo quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, công tác tổ chức 
cán b  đặt ra là rất nặng nề và trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, trở ngại về đ i 
ngũ cán b , nhưng trên cơ sở quán tri t và triển khai thực hi n nghiêm túc Ngh  
quyết c a Ban cán sự đảng, Ch  th  c a Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì các 

nhi m v  quan trọng về ki n toàn tổ chức b  máy, đ i ngũ cán b  c a Tòa án nhân 
dân các cấp đã đư c hoàn thành, bảo đảm ổn đ nh về tổ chức và hoạt đ ng. C  thể 
như sau: 

I. Các nhi m v  trọng tâm  

Tại Ch  th  số 04/2014/CT-CA ngày 31/12/2014 c a Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao đã đề ra 15 nhi m v  trọng tâm, trong đó có 11 nhi m v  về công tác 

tổ chức cán b . Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã ch  đ ng 

lãnh đạo, ch  đạo các đơn v  chức năng nghiên cứu, xây dựng các đề án, tờ trình, 
phương án quan trọng, như: Đề án về mô hình tổ chức Đảng trong Tòa án nhân 
dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; Đề án chi tiết về tổ chức b  máy c a Tòa 
án nhân dân các cấp; Đề án thành lập Tòa án nhân dân cấp cao; trình Ch  t ch 
nước, Ban Bí thư phê duy t về cơ cấu và quy trình bổ nhi m Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao…. 

Kết quả thực hi n các nhi m v  (tính từ ngày 01/6/2015 đến nay): 

1. Về nhi m v  “thành lập và quy đ nh nhi m v , quyền hạn c a b  máy giúp 
vi c trong Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp 
t nh và Tòa án nhân dân cấp huy n”.  

Tòa án nhân dân tối cao đã ch  đạo các đơn v  chức năng nghiên cứu và trình 
cơ quan có thẩm quyền, c  thể là: 

a) Trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 956/NQ-

UBTVQH13 phê chuẩn b  máy giúp vi c c a Tòa án nhân dân tối cao gồm 14 đơn 
v ; trên cơ sở đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết đ nh số 
918/2015/QĐ-TANDTC ngày 26/3/2015 quy đ nh về chức năng, nhi m v  c a các 
đơn v  trong b  máy giúp vi c c a Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn v  trong b  
máy giúp vi c đư c chia thành các khối, nhằm tách bạch chức năng hành chính và 
tư pháp, đó là:  
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(1) Khối các đơn v  giúp vi c về chuyên môn (thay thế các Tòa chuyên trách 
c a Tòa án nhân dân tối cao trước đây): là 03 V  Giám đốc kiểm tra, có nhi m v  
giúp H i đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thực hi n chức năng xét xử giám 
đốc thẩm, tái thẩm các loại v  án thu c thẩm quyền c a Tòa án nhân dân tối cao 
theo quy đ nh.   

(2) Khối các đơn v  tham mưu, giúp vi c về hành chính tư pháp (đư c giữ 
nguyên như trước đây, gồm 9 đơn v : tổ chức cán b , văn phòng, tổng h p, thi đua 
khen thưởng, h p tác quốc tế, kế hoạch tài chính, thanh tra, pháp chế và V  công 
tác phía Nam). 

(3) Khối các đơn v  sự nghi p, gồm: Tạp chí Tòa án nhân dân; Báo Công lý. 

c) Căn cứ Quyết đ nh số 1191/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 c a Th  

tướng Chính ph  về vi c thành lập Học vi n Tòa án, Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao đã ban hành Quyết đ nh số 386/2016/QĐ-TANDTC ngày 25/3/2016 quy 

đ nh về chức năng, nhi m v , quyền hạn và cơ cấu tổ chức c a Học vi n Tòa án. 
Theo đó, Học vi n Tòa án là cơ sở giáo d c đại học công lập trong h  thống giáo 
d c quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng nghi p v  Tòa án trực thu c Tòa án nhân dân 
tối cao, hoạt đ ng theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Giáo d c đại học, Luật 
Giáo d c nghề nghi p và Điều l  trường đại học.  

d) Thi hành các quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành: 

- Quyết đ nh số 986, 987, 988/QĐ-TANDTC ngày 04/7/2016 về tổ chức b  
máy và nhi m v , quyền hạn c a các đơn v  trong b  máy giúp vi c c a các Tòa 

án nhân dân cấp cao, gồm: 
(1) Văn phòng (là đơn v  cấp v  loại II), trong đó có 04 phòng chức năng; 

(2) Các Phòng Giám đốc kiểm tra, thực hi n nhi m v  giúp y ban Thẩm 
phán trong công tác giám đốc thẩm, tái thẩm. 

- Quyết đ nh số 345/2016/QĐ-TANDTC ngày 07/4/2016 về tổ chức b  
máy, chức năng, nhi m v  c a các đơn v  trong b  máy giúp vi c c a Tòa án nhân 
dân cấp t nh. 

2. Về nhi m v  “thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao”. 

Tòa án nhân dân tối cao đã ch  đ ng trình cơ quan có thẩm quyền như: 

a) Trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 957/NQ-

UBTVQH13 thành lập 03 Tòa án nhân dân cấp cao (tại Hà N i, Đà Nẵng và 
Thành phố Hồ Chí Minh). 

b) Trình Ch  t ch nước chuyển đổi 66 Thẩm phán cao cấp để bảo đảm hoạt 
đ ng c a các Tòa án nhân dân cấp cao. 

c) Thực hi n Ngh  quyết c a y ban thường v  Quốc h i, Quyết đ nh c a 
Ch  t ch nước, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao quyết đ nh phương án 

sắp xếp, bố trí cán b  cho các Tòa án nhân dân cấp cao. 
3. Về nhi m v  “ki n toàn tổ chức, b  máy các Tòa án quân sự”. 
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a) Tòa án nhân dân tối cao đã phối h p với B  Quốc phòng trình Quốc h i 
phê chuẩn, Ch  t ch nước bổ nhi m Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh 

án Tòa án quân sự Trung ương và chuyển đổi 12 Thẩm phán cao cấp. 
b)Trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 

333/2017/UBTVQH14 ban hành Quy chế phối h p giữa Tòa án nhân dân tối cao 
và B  Quốc phòng trong vi c quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. 

c) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết đ nh thành lập y ban Thẩm 
phán Tòa án quân sự Trung ương; ban hành Quyết đ nh 1121/2015/QĐ-TANDTC 

ngày 10/8/2015 thành lập và quy đ nh nhi m v , quyền hạn c a B  máy giúp vi c 

trong các Tòa án quân sự. 
4. Về nhi m v  “tổ chức các Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân cấp 

t nh và Tòa án nhân dân cấp huy n”. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành các văn bản như: 
-Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21/01/2016 quy đ nh về tổ chức các Tòa 

chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án nhân dân cấp huy n. 

- Văn bản hướng dẫn các Tòa án nhân dân cấp t nh xây dựng đề án về tổ 
chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp t nh, Tòa án nhân dân cấp 
huy n. 

- Phê duy t về phương án tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân 
cấp t nh, Tòa án nhân dân cấp huy n. 

5. Về nhi m v  “chuẩn b  nhân sự y viên H i đồng tuyển chọn, giám sát 
Thẩm phán quốc gia; xây dựng Quy chế làm vi c c a H i đồng”.  

Tòa án nhân dân tối cao đã phối h p với B  Tư pháp, B  Quốc phòng, y 
ban Trung ương MTTQ Vi t Nam, H i Luật gia Vi t Nam, Văn phòng Ch  t ch 
nước, chuẩn b  nhân sự và trình y ban thường v  Quốc h i xem xét ban hành: 

a) Ngh  quyết số 959/NQ-UBTVQH13 thành lập H i đồng tuyển chọn, 
giám sát Thẩm phán quốc gia;  

b) Ngh  quyết số 929/2015/NQ-UBTVQH13 ban hành Quy chế hoạt đ ng 
c a H i đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia. 

6. Về nhi m v  “thành lập H i đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm 
phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; ban hành Quy chế hoạt đ ng c a H i đồng thi 
tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; Quy chế 
thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp”. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành các văn bản sau: 

a) Quyết đ nh số 924/QĐ-TCCB ngày 23/6/2015 thành lập H i đồng thi 

tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;  

b) Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ban hành Quy chế thi tuyển chọn 
Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;  

c) Thông tư số 03/2016/TT-TANDTC ban hành Quy chế hoạt đ ng c a H i 
đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.  
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7. Về nhi m v  “xây dựng quy trình và chuẩn b  nhân sự Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao để trình Quốc h i phê chuẩn, trình Ch  t ch nước bổ nhi m; quy 
trình tuyển chọn nhân sự, lập hồ sơ đề ngh  bổ nhi m Thẩm phán sơ cấp, Thẩm 
phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp”.   

Tòa án nhân dân tối cao đã phối h p với y ban Tư pháp c a Quốc h i, B  
Tư pháp, B  Ngoại giao, chuẩn b  nhân sự, báo cáo xin ý kiến các cơ quan có thẩm 
quyền và tổ chức thực hi n tốt các công vi c sau đây: 

a) Trình Ch  t ch nước, Ban Bí thư về cơ cấu c a H i đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao gồm 17 thành viên (trong đó có nhân sự từ cơ quan c a Quốc 
h i, B  Tư pháp B  Ngoại giaovà thành viên c a H i đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao trước đây);  

b) Chuẩn b  nhân sự và thực hi n quy trình để trình Ch  t ch nước bổ nhi m 
15 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 

c) Ban hành Quyết đ nh số 866/QĐ-TANDTC ngày 13/7/2016 Quy đ nh về 
trình tự, th  t c và mẫu hồ sơ bổ nhi m, bổ nhi m lại, mi n nhi m, cách chức 
Thẩm phán.  

8. Về nhi m v  “chuẩn b  nhân sự y ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp 
cao và Tòa án nhân dân cấp t nh”. 

Tòa án nhân dân tối cao đã ch  đạo các đơn v  chức năng phối h p với các 

Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp t nh chuẩn b  nhân sự, trình Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao ban hành các quyết đ nh thành lập y ban Thẩm phán 

c a các Tòa án nhân dân cấp cao, y ban Thẩm phán các Tòa án nhân dân cấp 

t nh. 

9. Về nhi m v  “xây dựng và đề xuất chế đ  tiền lương, ph  cấp đối với 
Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; mẫu trang ph c, chế đ  cấp phát và sử 
d ng trang ph c, Giấy chứng minh Thẩm phán; tuổi làm vi c c a Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao; mẫu trang ph c, Thẻ chức danh c a Thẩm tra viên, Thư ký Tòa 
án”.   

a) Thực hi n sự phân công c a Ban Ch  đạo tiền lương Nhà nước, Tòa án 

nhân dân tối cao đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án lấy ý kiến c a các cơ quan 
chức năng như Ban Tổ chức Trung ương, B  N i v , B  Tài chính…và báo cáo 

Ban Ch  đạo tiền lương Nhà nước (vào tháng 4/2013). Hi n nay, theo ch  đạo mới 
c a Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao đang tiếp t c nghiên cứu, đề xuất về Ban 
Ch  đạo tiền lương Nhà nước theo l  trình đề ra (Trình H i ngh  Trung ương 7); 

b) Trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 
1212/2016/UBTVQH13 bổ sung chế đ  chính sách, ph  cấp đối với m t số chức 
danh, chức v  trong Tòa án nhân dân theo quy đ nh mới c a Luật tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014; 

c) Phối h p với các Ban c a Đảng ở Trung ương và các cơ quan thu c Chính 
ph  nghiên cứu, đề xuất về tuổi làm vi c c a Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
theo đ nh hướng cải cách tư pháp. Ngày 29/5/2015, Chính ph  đã ban hành Ngh  
đ nh số 53/2015/NĐ-CP  quy đ nh về ngh  hưu ở tuổi cao hơn đối với cán b , công 
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chức, trong đó, đối với chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đư c kéo 
dài thời gian làm vi c đến 60 tuổi (đối với nữ), 65 tuổi (đối với nam);  

d) Trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 
1214/2016/NQ-UBTVQH13, Ngh  quyết số 419/2017/UBTVQH14 về trang ph c 
và giấy chứng minh c a Thẩm phán, H i thẩm; 

đ) Ban hành Quyết đ nh số 1738/QĐ-TANDTC ngày 23/11/2017 về Quy 

chế cấp phát, sử d ng và quản lý trang ph c, Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy 
chứng minh H i thẩm, Giấy chứng nhận chức danh tư pháp, Giấy chứng nhận Tòa 
án nhân dân 

10. Về nhi m v  “bảo đảm biên chế, số lư ng Thẩm phán”. 

Trong tình hình số lư ng các loại v  vi c thu c thẩm quyền c a Tòa án tăng 
hằng năm, năm sau cao hơn năm trước; các Tòa án nhân dân đư c đổi mới cả về 
tổ chức, b  máy và mở r ng về thẩm quyền theo quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án 

nhân dân năm 2014 và các đạo luật tố t ng tư pháp, nhưng không đư c bổ sung về 
biên chế vì phải thực hi n nghiêm ch  trương c a Đảng về tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đ i ngũ cán b , công chức, viên chức, Tòa án nhân dân tối cao đã ch  
đạo các đơn v  chức năng nghiên cứu và phê duy t phương án bố trí cán b  cho 
các đơn v  trong b  máy giúp vi c, Học vi n Tòa án (là đơn v  mới thành lập); cán 

b  làm Thư ký cho lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; cán b , Thẩm 
phán cho các Tòa án nhân dân cấp cao để bảo đảm hoạt đ ng theo quy đ nh c a 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. 

Đồng thời, trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 
1278/NQ-UBTVQH13 giao, bổ sung Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, 
Thẩm phán cao cấp cho Tòa án các cấp;   

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến c a y ban thường v  Quốc h i, Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao đã trình B  Chính tr  (từ tháng 6/2017) cho ý kiến về Đề án v  trí 
vi c làm c a Tòa án nhân dân, để làm cơ sở xác đ nh biên chế cho các Tòa án 
nhân dân. 

11. Về nhi m v  “xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt đ ng c a Đoàn h i 
thẩm”. 

Tòa án nhân dân tối cao đã phối h p chặt chẽ với y ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Vi t hướng dẫn về công tác bầu H i thẩm nhi m kỳ 2016-2021 và 

trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  quyết số 1213/2016/UBTVQH13 
ngày 13/6/2016 về Quy chế tổ chức và hoạt đ ng c a Đoàn H i thẩm. 

Như vậy, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo c a Đảng, sự phối h p chặt chẽ với 
các cơ quan hữu quan, các nhi m v  trọng tâm trong công tác tổ chức cán b  theo 

quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đư c Tòa án nhân dân tối 
cao ch  đ ng triển khai thực hi n bảo đảm chất lư ng, tiến đ  thời gian đề ra, góp 
phần quan trọng để ổn đ nh tổ chức và hoạt đ ng cho các Tòa án nhân dân.   

II. Các nhi m v  th ờng xuyên 

1. Về ki n toàn tổ chức, b  máy và đ i ngũ cán b  



 10 

Ngay sau khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân đư c Quốc h i khóa XIII thông 
qua ngày 24/11/2014, Tòa án nhân dân tối cao đã ch  đ ng trình cơ quan có thẩm 
quyền quy đ nh về tổ chức, b  máy c a Tòa án nhân dân các cấp và quyết đ nh 

những vấn đề thu c thẩm quyền c a Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời, 
chuẩn b  các phương án bố trí, sắp xếp đ i ngũ cán b , Thẩm phán cho các Tòa án 
nhân dân, nhất là đối với Tòa án nhân dân cấp cao (là cấp Tòa án đư c thành lập 

mới); bổ sung số lư ng, cơ cấu Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm 
phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân các cấp; ki n toàn đ i ngũ lãnh đạo, quản lý Tòa 
án nhân dân các cấp theo quy đ nh c a Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014 và các ch  trương c a Đảng về cải cách tư pháp. Theo đó, các 

Tòa án tiếp t c đư c c ng cố, ki n toàn về đ i ngũ cán b  lãnh đạo, Thẩm phán, 
công chức khác theo số lư ng biên chế đư c Quốc h i phân bổ...  

Cùng với ki n toàn về số lư ng, vấn đề tập trung nâng cao chất lư ng đ i 
ngũ cán b , nhất là Thẩm phán tiếp t c đư c quan tâm. Về cơ bản, đ i ngũ cán b , 
công chức Tòa án đã có sự chuyển mình vư t bậc, bảo đảm đáp ứng yêu cầu 
nhi m v  trong tình hình mới, từng bước vươn lên khẳng đ nh v  trí, vai trò c a 
Tòa án là cơ quan thực hi n quyền tư pháp trong Nhà nước ta.  

Thực hi n ch  đạo c a B  Chính tr , vừa qua Ban cán sự đảng Tòa án nhân 
dân tối cao đã ban hành kế hoạch và có Báo cáo tổng kết về đổi mới phương thức 
lãnh đạo c a Đảng, xây dựng tổ chức, b  máy tinh gọn, hoạt đ ng hi u lực, hi u 
quả trong các Tòa án nhân dân để trình H i ngh  Trung ương 6 (khóa XII); Báo 

cáo tổng kết về thực hi n Chiến lư c cán b  trong các Tòa án nhân dân để trình 
H i ngh  Trung ương 7 (khóa XII).  

Căn cứ Ngh  quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 c a Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII “M t số vấn đề tiếp t c đổi mới, sắp xếp tổ chức b  
máy c a h  thống chính tr  tinh gọn, hoạt đ ng hi u lực, hi u quả”, Kế hoạch số 
07-KH/TW, ngày 27/11/2017 c a B  Chính tr , Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân 

tối cao đã ban hành Kế hoạch thực hi n, để đổi mới tổ chức b  máy c a các Tòa 
án nhân dân tinh gọn, hoạt đ ng hi u lực, hi u quả. 

2. Về công tác cán b  

Công tác cán b  tiếp t c bám sát các quan điểm, ch  trương c a Đảng, pháp 
luật c a Nhà nước. Theo đó, cùng với sự hoàn thi n c a h  thống các quy đ nh, 
quy chế trong công tác cán b , h  thống thể chế quản lý cán b , công chức đã 
đư c hình thành, hoàn thi n và từng bước đưa công tác quản lý cán b , công chức 
vào nề nếp. Công tác cán b  đư c đổi mới từ khâu tuyển d ng, bố trí, sắp xếp, 
đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhi m, đào tạo, bồi dưỡng đến khâu khen 
thưởng, kỷ luật và thực hi n chế đ , chính sách …, bảo đảm sự gắn kết giữa các 
khâu trong trong công tác cán b , góp phần quan trọng trong vi c xây dựng và 
phát triển đ i ngũ cán b , công chức, nâng cao hi u lực, hi u quả trong hoạt đ ng 
công v  và trong quản lý, điều hành c a Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân 
dân tối cao trong tình hình mới. M t số kết quả đạt đư c như sau: 

a) Công tác thực hi n biên chế, tuyển d ng công chức:  
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Đến nay, các Tòa án đã cơ bản thực hi n đ  số lư ng biên chế, Thẩm phán 

đư c giao. Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Đề án v  trí vi c làm, báo cáo y 
ban thường v  Quốc h i và trình B  Chính tr  xem xét (từ tháng 6/2017), để làm 
cơ sở xác đ nh biên chế cho các Tòa án nhân dân. 

b) Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán b  

Xuất phát từ nhận thức đánh giá cán b  là khâu tiền đề có ý nghĩa đặc bi t 
quan trọng, ảnh hưởng quyết đ nh đến chất lư ng c a các khâu khác; quy hoạch cán 
b  là nền tảng; luân chuyển cán b  là khâu đ t phá, trong thời gian qua, Ban cán sự 
đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chú trọng lãnh đạo, ch  đạo các Tòa án 
nhân dân thực hi n tốt các công tác này theo đúng quy đ nh c a Đảng, hướng dẫn 
c a Trung ương. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn thực hi n phù h p với đặc 
thù công tác Tòa án để khắc ph c cơ bản những hạn chế, bất cập, tạo nguồn cán b  
bền vững và nâng cao chất lư ng đ i ngũ cán b  Tòa án nhân dân các cấp.   

c) Công tác bổ nhi m và giới thi u cán b  ứng cử 

Để xây dựng đ i ngũ cán b , công chức đ  bản lĩnh chính tr , nghề nghi p 

vững vàng, trong những năm qua, nhất là hi n nay, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà 

án nhân dân tối cao luôn quan tâm đến công tác bổ nhi m cán b ; bám sát nguyên 

tắc Đảng lãnh đạo thống nhất công tác cán b  và quản lý đ i ngũ cán b , đúng quy 

đ nh c a pháp luật về tiêu chuẩn, điều ki n, quy trình, th  t c và thẩm quyền trong 

bổ nhi m cán b , công chức (quy trình 5 bước).  
Vi c bổ nhi m Thẩm phán đư c thực hi n thông qua thi tuyển theo đúng quy 

đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; bổ nhi m các chức danh lãnh 

đạo, quản lý đều trên cơ sở quy hoạch và đúng quy trình, phương án nhân sự; đư c 

gắn kết chặt chẽ với các khâu trong công tác cán b  nên đã góp phần quan trọng 

trong sự ổn đ nh, phát triển bền vững c a đ i ngũ cán b  bảo đảm cho Toà án nhân 

dân các cấp hoàn thành nhi m v  đư c giao. Thực hi n sự phân công c a B  Chính 

tr , Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch và đang thực 

hi n thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp v , cấp phòng c a Tòa án nhân 

dân tối cao. 

Thực hi n ch  trương c a Đảng về cơ cấu lãnh đạo Toà án nhân dân tham gia 
cấp y  đ a phương theo tinh thần Ngh  quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-

KL/TW c a B  Chính tr ; Công văn số 179-CV/TW ngày 08-01-2014 c a Ban Bí 
thư về vi c lãnh đạo Tòa án nhân dân tham gia cấp y; Ch  th  số 36-CT/TW ngày 

30-5-2014 c a B  Chính tr  về Đại h i Đảng b  các cấp tiến tới Đại h i Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII c a Đảng, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao đã tổ 
chức quán tri t và ban hành văn bản ch  đạo cấp y, lãnh đạo Tòa án nhân dân các 
cấp thực hi n nghiêm ch  trương c a Đảng, đồng thời phối h p chặt chẽ với T nh 
y, Thành y trực thu c Trung ương trong vi c cơ cấu lãnh đạo Tòa án nhân dân 

tham gia cấp y cùng cấp. Theo kết quả Đại h i Đảng b  c a đ a phương nhi m kỳ 
2015-2020 và Đại h i XII c a Đảng, trong số cán b  lãnh đạo Toà án nhân dân các 
cấp: đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là Bí thư Trung ương Đảng; 60/63 

(đạt 95,2%) Chánh án Tòa án nhân dân cấp t nh tham gia cấp y cấp t nh, trong đó 
có 01 đồng chí tham gia Ban Thường v  T nh y (so với nhi m kỳ Đại h i XI tăng 
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32 đồng chí); 573/710 (đạt 80,7%) đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huy n 
(gồm 522 Chánh án và 51 Phó Chánh án) tham gia cấp y cấp huy n (so với nhi m 
kỳ Đại h i XI tăng 395 đồng chí). Đây là điều ki n thuận l i, góp phần tăng cường 
vi c quán tri t, thực hi n các ngh  quyết, ch  trương, chính sách c a Đảng; đồng 
thời, là m t trong những phương thức đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo c a Đảng 
đối với tổ chức và hoạt đ ng c a Tòa án các cấp nhằm thực hi n thắng l i nhi m v  
c a cải cách tư pháp và nhi m v  chính tr  c a Tòa án nhân dân các cấp.  

Thực hi n Ch  th  số 51-CT/TW ngày 04-01-2016 c a B  Chính tr  về lãnh 
đạo cu c bầu cử đại biểu Quốc h i Khóa XIV và bầu cử đại biểu H i đồng nhân 
dân các cấp nhi m kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã lãnh 
đạo, ch  đạo Tòa án nhân dân các cấp phối h p chặt chẽ với các cơ quan hữu quan 
trong công tác chuẩn b , giới thi u nhân sự ứng cử đại biểu Quốc h i Khóa XIV 
theo đúng quy đ nh, hướng dẫn c a Trung ương, Luật bầu cử Đại biểu Quốc h i và 
Đại biểu H i đồng nhân dân. Có 10 cán b  Tòa án nhân dân trúng cử Đại biểu Quốc 
h i Khóa XIV (trong đó có 02 đại biểu là nữ) đều đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn 
chính tr , phẩm chất đạo đức, trình đ , năng lực thực ti n theo quy đ nh.  

Căn cứ ch  trương c a Đảng về bố trí chức danh lãnh đạo không phải là 
người đ a phương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã phối h p với 
Thường trực t nh y, thành y triển khai đến các cấp y, Tòa án nhân dân để tổ 
chức thực hi n. Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân cấp t nh đã phối 
h p với các Ban chức năng c a t nh y, thành y tổ chức thực hi n ch  trương bố trí 
chức danh lãnh đạo không phải là người đ a phương c a Tòa án nhân dân cấp t nh 
và Tòa án nhân dân cấp huy n thu c quyền quản lý theo phân cấp.     

d) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán b    

Xuất phát từ vai trò quan trọng c a nguồn nhân lực và quan điểm, chính sách 

nhất quán c a Đảng, Nhà nước ta về tăng cường xây dựng, phát triển nguồn nhân 
lực. Trong những năm qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao luôn 
chú trọng, quan tâm, coi công tác đào tạo, bồi dưỡng là ch  trương, giải pháp cơ bản 

để nâng cao chất lư ng đ i ngũ Thẩm phán và cán b , công chức Tòa án nhân dân 
các cấp và đưa công tác này trở thành hoạt đ ng thường xuyên c a cơ quan quản lý 
và sử d ng cán b , công chức nhằm cập nhật kiến thức, trang b  kỹ năng, phương 
pháp làm vi c… cho cán b , công chức Tòa án nhân dân các cấp, bảo đảm cho họ 
hoàn thành tốt nhi m v  đư c giao và đáp ứng yêu cầu thực hi n tiêu chuẩn hóa cán 
b , công chức Tòa án nhân dân theo quy đ nh c a Nhà nước và c a Tòa án nhân 
dân.   

Vi c đào tạo nguồn Thẩm phán và bồi dưỡng nghi p v  cho các Thẩm phán 
đư c tiến hành thường xuyên, liên t c; công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
hóa đ i ngũ cán b , công chức Tòa án nhân dân các cấp đư c quan tâm với ch  
trương khuyến khích và cấp kinh phí cho cán b , công chức đư c cử đi đào tạo về 
lý luận chính tr , quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ và đào tạo sau đại học; vi c 
cử đi đào đạo, bồi dưỡng đúng đối tư ng, tiêu chuẩn và đặc bi t gắn m c tiêu đào 
tạo, bồi dưỡng với vi c bố trí, sử d ng và sắp xếp cán b  sau khi đư c đào tạo, bồi 
dưỡng. Qua công tác sử d ng cán b , công chức cho thấy, các trường h p đư c đào 
tạo, bồi dưỡng đã phát huy tốt kiến thức, kinh nghi m nghề nghi p, tác nghi p khá 
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chính quy, bài bản, có phương pháp làm vi c khoa học, rút ngắn thời gian làm quen 

với công vi c, tự tin hơn trong thực hi n nhi m v  đư c giao; tạo không khí phấn 
khởi, không ngừng học tập, rèn luy n, phấn đấu trong đ i ngũ cán b , công chức. 

Đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có sự đổi mới mạnh mẽ, từng bước 
hoàn thi n và gắn với Chiến lư c cán b  từ nay đến năm 2020 c a Đảng, Kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán b , công chức, viên chức Tòa án nhân dân giai đoạn 2016-

2020 và đ nh hướng đến năm 2025. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đư c xây 
dựng phù h p với yêu cầu công vi c, bảo đảm toàn di n, chuyên sâu kết h p giữa lý 
thuyết với kỹ năng nghi p v  Tòa án và bám sát yêu cầu nhi m v  chính tr  c a Tòa 
án nhân dân. Trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ về đ i ngũ giảng viên, cơ chế tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về cơ sở vật chất, kinh phí. 
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề (đào tạo nghi p v  xét xử, đào tạo nghi p v  
Thư ký Tòa án) cũng đã đư c nâng cao về chất lư ng cũng như số lư ng các lớp 
đào tạo. Nếu như trước đây vi c đào tạo nghi p v  xét xử phải theo ch  tiêu hàng 
năm tại Học vi n Tư pháp (thu c B  Tư pháp) thì sau khi Học vi n Tòa án đư c 
thành lập, ch  từ tháng 10 năm 2016 đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức 
đào tạo nghi p v  xét xử cho tổng số 754 học viên là Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án 
công tác tại các đơn v  thu c Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Hà N i, Tòa án quân sự các cấp và Tòa án nhân dân các t nh, thành phố trực thu c 
trung ương; đào tạo nghi p v  Thư ký Tòa án cho tổng số 246 công chức là Thư ký 
Tòa án mới đư c tuyển d ng c a Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa 
án nhân dân các t nh, thành phố trực thu c trung ương. Các lớp đào tạo đư c mở ra 
liên t c đã đáp ứng đư c nhu cầu đư c đào tạo, bồi dưỡng c a cán b , công chức 
Tòa án nhân dân. Công tác tập huấn nghi p v  đ nh kỳ cho Thẩm phán cũng đư c 
triển khai đồng b , đảm bảo các Thẩm phán đều đư c cập nhật các quy đ nh mới 
c a pháp luật…. góp phần nâng cao chất lư ng c a hoạt đ ng xét xử. 

đ) Công tác bảo v  chính tr  n i b  

Trước những di n biến phức tạp c a tình hình thế giới và trong nước, Ban 

cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao luôn chú trọng tăng cường công tác 
giáo d c chính tr  tư tưởng thông qua vi c quán tri t ch  trương, đường lối c a 
Đảng, chính sách pháp luật c a Nhà nước; tổ chức thông tin thời sự về tình hình 
thế giới, trong nước, đ a phương nhằm đ nh hướng cho cán b , đảng viên có sự 
nhìn nhận, nắm bắt thông tin chính thống, tạo sự chuyển biến, nhận thức rõ về tầm 
quan trọng c a công tác bảo v  chính tr  n i b . Qua đó, giúp cho m i cán b , 
đảng viên nêu cao tinh thần trách nhi m trước nhi m v  đư c giao, ý thức cảnh 
giác cách mạng; giải quyết nhanh, dứt điểm khiếu nại, tố cáo để ổn đ nh công tác, 
tránh sự l i d ng c a kẻ xấu gây chia rẽ, mất đoàn kết trong n i b  cán b , công 
chức. 

Trong những năm gần đây, công tác bảo v  chính tr  n i b  trong các Tòa án 
nhân dân luôn đư c thực hi n đúng phương châm “Tích cực, chủ động phòng ngừa là 
chính, kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm. Trong xem xét, giải quyết thận 
trọng, khách quan, toàn diện” và phải tuân th  nguyên tắc tổ chức c a Đảng; công 

tác bảo v  chính tr  n i b  đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn di n c a Ban cán sự 
đảng, Đảng y cơ quan Tòa án nhân dân tối cao và bảo đảm sự phối h p chặt chẽ với 
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cấp y, các cơ quan chức năng; thực hi n đúng quy đ nh về thẩm quyền, chức năng, 
nhi m v  đư c giao. Theo đó, công tác bảo v  chính tr  n i b  đã thực hi n tốt vai 

trò tham mưu cho cấp y các vấn đề về l ch sử chính tr  và chính tr  hi n nay c a 
cán b , đảng viên; vi c thẩm tra, xác minh, thẩm đ nh về tiêu chuẩn chính tr  đư c 
chú trọng từ khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhi m… phòng 
ngừa sự mua chu c, lôi kéo c a các thế lực thù đ ch nhằm m c tiêu: Bảo v  ch  
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo v  cương lĩnh và đường lối c a 
Đảng, pháp luật c a Nhà nước; chống "di n biến hòa bình" c a các thế lực thù 
đ ch; bảo v  sự trong sạch chính tr  n i b , trước hết là cán b  lãnh đạo, quản lý và 
cán b  có chức danh tư pháp và cán b  khác trong các Tòa án nhân dân, phát hi n 
và ngăn chặt k p thời các phần tử chống đối và cơ h i về chính tr ; thẩm tra kết 
luận về các cán b  Tòa án nhân dân có vấn đề về l ch sử chính tr  hoặc có quan h  
chính thức phức tạp; phát hi n và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý k p 
thời các tổ chức chống đối ngay từ khi chúng nhen nhóm hoạt đ ng; bảo v  bí mật 
c a Đảng và Nhà nước. 

e) Công tác giáo d c chính tr  tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công 

v  và xử lý trách nhi m cán b  

Căn cứ vào các ngh  quyết, ch  th  c a Đảng và đ nh hướng xây dựng đ i ngũ 
cán b , Thẩm phán Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, Ban cán sự đảng, lãnh 

đạo Tòa án nhân dân tối cao luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, ch  đạo và ban hành 

nhiều văn bản về tăng cường công tác giáo d c chính tr , tư tưởng, đạo đức, tác 

phong, kỷ cương, kỷ luật công v  và xử lý trách nhi m đối với cán b , Thẩm phán. 

Trong đó, có m t số văn bản quan trọng, đó là: Kế hoạch hành đ ng gắn với đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Ch  th  
số 05-CT/TW c a B  Chính tr  và thực hi n nghiêm Ngh  quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, khóa XII) c a Đảng; Kế hoạch thi đua xuyên suốt trong Tòa án nhân dân với 

ch  đề “Ph ng công, th  pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu 

dân, giúp dân, học dân” gắn với vi c triển khai các nhi m v  chính tr  c a Tòa án 

nhân dân; quy đ nh về xử lý trách nhi m đối với các chức danh tư pháp trong Tòa 
án nhân dân.  

Đẩy mạnh công tác giáo d c, phát huy truyền thống vẻ vang c a Tòa án nhân 
dân; thực hi n nghiêm các quy đ nh c a pháp luật về đạo đức, tác phong, Quy tắc 
ứng xử c a cán b  Tòa án nhân dân; tự giác rèn luy n phẩm chất đạo đức, lối sống, 
tác phong c a m i cán b  Tòa án nhân dân; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 
giám sát c a cấp y, chính quyền, đoàn thể đối với cán b  Tòa án; đẩy mạnh công 
tác thông tin, tuyên truyền trên các phương ti n báo chí, truyền thông c a Tòa án 

nhân dân; k p thời biểu dương các gương “Người tốt, Vi c tốt”, các điển hình tiên 
tiến; tổ chức L  Vinh danh các “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”.  

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao luôn quan tâm, chú 

trọng ch  đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cán b , Thẩm phán, 

đồng thời, ch  đạo xử lý nghiêm theo quy đ nh c a pháp luật đối với cán b , Thẩm 

phán có vi phạm.  

Qua thực ti n công tác quản lý cho thấy, công tác giáo d c chính tr  tư tưởng, 

rèn luy n đạo đức, tác phong, lối sống cho đ i ngũ cán b , Thẩm phán c a Tòa án 
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nhân dân các cấp đư c thực hi n thường xuyên, liên t c và đáp ứng các m c tiêu, 

yêu cầu đề ra; kỷ cương, kỷ luật công v , lề lối làm vi c đư c thực hi n nghiêm, ý 
thức trách nhi m trong thực thi công v  c a cán b , Thẩm phán Tòa án nhân dân 
các cấp ngày càng nâng cao; nhiều Tòa án đã tích cực triển khai, có nhiều bi n pháp 
thiết thực, cách làm sáng tạo góp phần nâng cao hi u quả hoạt đ ng quản lý, công 
v  và ph c v  nhân dân. 

g) Công tác kiểm tra, giám sát 
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao luôn chú trọng lãnh đạo, tổ chức triển khai, 

quán tri t các ngh  quyết, ch  th , quy đ nh c a Trung ương có liên quan đến công 
tác kiểm tra, giám sát và c  thể hoá bằng chương trình, kế hoạch hành đ ng. Theo 
đó, nhi m v  kiểm tra, giám sát các mặt công tác về: hoạt đ ng công v , công tác 
phòng chống tham nhũng, công tác quản lý ngân sách, công tác nghi p v ,…nhằm 
ngăn ngừa, phát hi n và khắc ph c những khuyết điểm, thiếu sót đư c thực hi n 
nghiêm túc, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ 
cương, kỷ luật trong Đảng.  

Công tác kiểm tra, giám sát đ i ngũ cán b , nhất là Thẩm phán tiếp t c đư c 
tăng cường. Đ nh kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, 01 năm: Thẩm phán phải làm 
báo cáo về kết quả xét xử, giải quyết các v  vi c; khi có án h y, sửa Thẩm phán giải 
trình c  thể, xác đ nh rõ tính chất, mức đ  sai lầm, thiếu sót và trách nhi m cá nhân 
c a Thẩm phán; kết quả giải quyết, xét xử v  án sau khi b  h y để làm căn cứ đánh 
giá hằng năm và bổ nhi m lại Thẩm phán. Bên cạnh đó, hằng năm, Tòa án nhân dân 
tối cao thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát đến các Tòa án để thực hi n vi c giám 
sát hoạt đ ng trong năm. Ngoài công tác kiểm tra về chuyên môn nghi p v , còn 
kiểm tra vi c chấp hành đường lối, chính sách c a Đảng, Ngh  quyết c a Ban cán sự 
đảng Tòa án nhân dân tối cao để từ đó k p thời phát hi n, uốn nắn các biểu hi n l ch 
lạc về tư tưởng, đạo đức. Căn cứ yêu cầu nhi m v  c a Tòa án nhân dân trong tình 
hình mới, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quy đ nh về công 
tác kiểm tra, giám sát trong các Tòa án nhân dân để thống nhất thực hi n, nâng cao 
chất lư ng c a công tác này.  

h) Thực hi n chính sách cán b  

Các chế đ , chính sách đối với cán b , công chức Tòa án đư c thực hi n 

đúng quy đ nh tại Ngh  quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 c a 

y ban thường v  Quốc h i về vi c phê chuẩn bảng lương chuyên môn, nghi p v  

ngành Tòa án, Kiểm sát; các chế đ  ph  cấp thâm niên nghề, ph  cấp trách nhi m, 
ph  cấp công v  theo quy đ nh c a Chính ph ; Ngh  quyết số 
1212/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 c a y ban thường v  Quốc h i về vi c 
sửa đổi, bổ sung chế đ  ph  cấp đối với m t số chức danh mới theo quy đ nh c a 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.   

Qua thực ti n, có thể thấy rằng: mặc dù chính sách tiền lương c a cán b , 

công chức Tòa án đã đư c sự quan tâm c a Đảng, Nhà nước nhưng chưa đáp ứng 
yêu cầu đặc thù hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp. Do 

đó, hi n nay, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đang ch  đạo các 

đơn v  chuyên môn khẩn trương xây dựng Đề án chế đ  chính sách đặc thù đối với 
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Thẩm phán và cán b , công chức Tòa án nhân dân trình cấp có thẩm quyền phê 

duy t (theo l  trình c a Ban Ch  đạo tiền lương Nhà nước). 

i) Tình hình xây dựng thể chế trong công tác tổ chức, cán b :  
Căn cứ vào các ch  trương, quan điểm c a Đảng và các quy đ nh c a Nhà 

nước về công tác cán b ; trên cơ sở thực ti n và đặc thù yêu cầu nhi m v  c a Tòa 

án nhân dân, cùng các Ch  th  c a Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (hằng năm) 
về triển khai, tổ chức các nhi m v  công tác trọng tâm c a Tòa án nhân dân, công 

tác xây dựng thể chế luôn đư c Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao quan tâm, chú trọng để tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm công khai, minh bạch, dân 
ch  trong công tác tổ chức, cán b .   

Có thể nói, trong các kết quả c a công tác xây dựng đ i ngũ cán b , công 
chức Toà án nhân dân theo quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, 

có phần quan trọng, mang tính quyết đ nh c a công tác thể chế hóa, ban hành văn 
bản c a Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao để quy đ nh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành các quy đ nh c a pháp luật về công tác tổ chức, cán b . Các 
văn bản hướng dẫn có chất lư ng tốt, phù h p với yêu cầu xây dựng đ i ngũ cán 
b , công chức theo đặc thù công tác Tòa án; tạo điều ki n cho các cơ quan tham 
mưu về tổ chức cán b  nắm bắt và thực hi n thống nhất trong công tác tổ chức cán 
b , bảo đảm về chính sách cán b , tạo không khí phấn khởi và đ ng lực phấn đấu 
trong thực thi công v  c a đ i ngũ cán b , công chức Tòa án nhân dân. 

Đánh giá về cơ chế, mối quan hệ, tổng thể và liên thông giữa các khâu 
trong công tác cán bộ 

Công tác cán b  bao gồm nhiều n i dung và thực hi n thông qua nhiều khâu: 
từ tuyển d ng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều đ ng, luân 
chuyển, bổ nhi m, giới thi u ứng cử, khen thưởng, kỷ luật và thực hi n chính sách 
đối với cán b ….Đó là m t thể thống nhất, có quan h  mật thiết, chặt chẽ với nhau, 
tác đ ng, thúc đẩy lẫn nhau. M i khâu có vai trò, v  trí quan trọng khác nhau, nên 
không đư c tuy t đối hóa hay coi nhẹ bất cứ khâu nào.    

Nhìn chung trong thời gian qua, công tác cán b  c a Tòa án nhân dân đã thực 
hi n tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý đ i ngũ cán b , đi đôi với 
phát huy trách nhi m c a người đứng đầu, thực hi n tốt nguyên tắc tập trung dân 
ch ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, tính đồng b  giữa các khâu trong công tác cán b  
từ đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng… đến thực hi n chính 
sách cán b ; công tác xây dựng thể chế. Về cơ bản các quy đ nh, quy chế trong công 
tác tổ chức cán b  đư c ban hành đầy đ , qua đó đã tạo điều ki n cho công tác xây 
dựng đ i ngũ cán b , bảo đảm cho các Tòa án nhân dân hoàn thành nhi m v  đư c 
giao (Xem Phụ lục kèm theo).  

3. Về công tác H i thẩm 

Ngay sau khi Luật tổ chức Tòa án nhân dân đư c Quốc h i khóa XIII thông 

qua, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung phối h p với y ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Vi t Nam ban hành hướng dẫn về công tác bầu H i thẩm 



 17 

nhân dân nhi m kỳ 2016-2021; trình y ban thường v  Quốc h i ban hành Ngh  
quyết về Quy chế tổ chức và hoạt đ ng c a Đoàn H i thẩm. 

Tổng số H i thẩm nhân dân nhi m kỳ 2016-2021 c a 63 Tòa án nhân dân 
cấp t nh và 710 Tòa án nhân dân cấp huy n là 16.702 người (H i thẩm Tòa án 
nhân dân cấp t nh là 1.812 người, H i thẩm Tòa án nhân dân cấp huy n là 14.890 

người); H i thẩm quân nhân là 335 người (H i thẩm Tòa án quân sự cấp quân khu 
là 108 người, H i thẩm Tòa án quân sự khu vực là 227 người). Hằng năm, công 
tác bồi dưỡng, tập huấn cho H i thẩm đều đư c Chánh án Tòa án nhân dân cấp 
t nh, Tòa án quân sự cấp quân khu quan tâm, ch  đ ng và tạo điều ki n thuận l i 
để các H i thẩm tham gia công tác xét xử theo quy đ nh. Đ i ngũ H i thẩm nhân 
dân đư c tiếp cận với những văn bản pháp luật mới, đư c trau dồi thêm kỹ năng, 
nghi p v  nên về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, bảo đảm chất lư ng công tác xét xử. 

III. Nh ng khó khĕn, v ng mắc và nguyên nhân 

1. Những khó khăn, vướng mắc  
Bên cạnh những kết quả đã đạt đư c, chúng ta cần thẳng thắn, mạnh dạn, 

cầu th  ch  ra những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc 
ph c có hi u quả trong công tác tổ chức, cán b  để tiếp t c thi hành có hi u quả 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tập trung cơ bản vào m t số vấn đề sau 
đây:   

a) Về tổ chức, b  máy:  
M t số quy đ nh còn gặp khó khăn, vướng mắc trong thực ti n; tổ chức b  

máy giúp vi c c a các Tòa án nhân dân còn chồng chéo, hoạt đ ng kém hi u lực, 
hi u quả, như: 

- Theo quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tại Tòa án nhân 
dân tối cao không tổ chức các Tòa chuyên trách. Vi c xét xử giám đốc thẩm, tái 
thẩm do H i đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (17 người) thực hi n. Giúp 

vi c cho H i đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hi n nay có 3 V  Giám đốc 
kiểm tra (ch  có các Thẩm tra viên). Căn cứ vào quy đ nh c a các luật tố t ng về tư 
pháp thì các loại đơn khiếu nại tư pháp sẽ vẫn chuyển đến Tòa án nhân dân tối cao. 
Theo dự kiến trong thời gian tới, vi c xem xét, giải quyết đối với những đơn khiếu 
nại tư pháp thu c thẩm quyền c a Tòa án nhân dân tối cao sẽ quá tải, đồng thời, đều 
là các v  vi c có tính chất phức tạp nên nếu không có các Thẩm phán trung cấp, 
Thẩm phán cao cấp tại 03 V  Giám đốc kiểm tra thì sẽ tăng áp lực, ảnh hưởng đến 
chất lư ng c a công tác này; 

- Tổ chức b  máy giúp vi c c a Tòa án nhân dân tối cao còn nhiều bất cập; 
chức năng, nhi m v  c a các đơn v  còn chồng chéo chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là 
trong tình hình hi n nay thực hi n ch  trương c a Đảng về tinh giản biên chế, sắp 
xếp tổ chức b  máy tinh gọn, hoạt đ ng hi u lực hi u quả; 

- Vi c g p chức năng Tổ chức cán b , thanh tra và Thi đua khen thưởng 
thành m t phòng tại Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân cấp t nh chưa phù 
h p…; chức năng, nhi m v  c a b  phận hành chính-tư pháp tại các Tòa án chưa 
thống nhất; 
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- Vi c tổ chức các đơn v  làm công tác Giám đốc kiểm tra tại các Tòa án nhân 
dân cấp cao chưa phù h p với quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 
2014 và chưa bảo đảm tính đồng b  giữa các cơ quan tư pháp (Vi n kiểm sát cấp 
cao là các Vi n chuyên môn (là đơn v  cấp v  loại II), trong khi đó ở Tòa án nhân 
dân cấp cao đư c tổ chức thành các phòng chức năng). 

b) Về đ i ngũ cán b , Thẩm phán: 
- Số lư ng biên chế, Thẩm phán c a Tòa án nhân dân các cấp chưa bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu theo cơ cấu tổ chức, b  máy, nhi m v , thẩm quyền c a các Tòa án 

nhân dân đư c quy đ nh trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các đạo 
luật về tố t ng tư pháp (mới đư c Quốc h i khóa XIV thông qua, có hi u lực từ 
ngày 01/01/2018), cùng với khối lư ng công vi c ngày càng gia tăng như hi n nay. 

- Chất lư ng, cơ cấu đ i ngũ cán b , công chức, viên chức trong Tòa án nhân 

dân các cấp chưa đáp ứng yêu cầu; đ i ngũ cán b , công chức nòng cốt kế cận có 
trình đ  chuyên môn cao và đ i ngũ chuyên gia đầu ngành đ  sức giải quyết những 
vấn đề pháp lý đặt ra trong điều ki n h i nhập quốc tế còn hạn chế; còn thiếu nhiều 
các chức danh tư pháp, nhất là Thẩm phán ở các Tòa án nhân dân cấp huy n. 

c) Về công tác cán b : 
- Công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán b  ở m t số Tòa án chưa 

đáp ứng yêu cầu đề ra, nguồn cán b  còn hạn chế, các quy trình thực hi n còn thể 
hi n sự lúng túng, hình thức, chưa thực chất, hi u quả. 

- Công tác thi tuyển, bổ nhi m, bổ nhi m lại Thẩm phán, các chức danh lãnh 
đạo, quản lý còn chậm; công tác bố trí chức danh lãnh đạo ch  chốt không phải là 
người đ a phương đang đư c từng bước thực hi n, tuy nhiên còn gặp nhiều khó 

khăn, vướng mắc do chưa có hướng dẫn c  thể c a Trung ương. 

- Về đào tạo, bồi dưỡng: chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu c a đ i ngũ 
cán b  và chưa thực sự gắn kết với các khâu trong công tác cán b , nhất là quy 

hoạch cán b . Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. 
- Về quản lý cán b : ở m t số Tòa án công tác quản lý cán b  còn lỏng lẻo, 

tình trạng cán b , Thẩm phán vi phạm kỷ luật, có m t số trường h p b  xử lý hình 
sự chưa chấm dứt; chưa có cơ chế k p thời thay thế những cán b , công chức yếu 
kém, không đáp ứng yêu cầu nhi m v .  

- Về chế đ  chính sách: chưa tương xứng với yêu cầu nhi m v  đư c giao, 
chưa thể hi n tính đặc thù trong hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân. Đây là vấn đề khó 
khăn không nhỏ trong công tác xây dựng đ i ngũ cán b  Tòa án nhân dân.  

- Công tác phân cấp quản lý cán b  còn chưa k p thời; công tác bảo v  chính 
tr  n i b  còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hi n, chưa có 
hướng dẫn c  thể c a Trunng ương đối với các trường h p có vấn đề về l ch sử 
chính tr ... 

d) Công tác tổng kết thực ti n, nghiên cứu lý luận về tổ chức cán b  và đ i 
ngũ cán b  làm công tác tham mưu, giúp vi c về tổ chức cán b  còn chưa ngang 

tầm với yêu cầu nhi m v .  
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đ) Công tác phối h p, sự quan tâm c a cấp y các cấp trong công tác cán b  
còn chưa thường xuyên, chặt chẽ, hi u quả… 

2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan: 

- Về h  thống pháp luật: các quy đ nh c a pháp luật hi n nay mặc dù tương 
đối đồng b  nhưng vẫn còn chưa phù h p, m t số quy đ nh khó áp d ng nhưng lại 
chậm đư c sửa đổi, bổ sung - trong đó có cả các quy đ nh liên quan đến công tác 
xây dựng đ i ngũ cán b  và cả những quy đ nh liên quan đến trách nhi m thực thi 
công v , thậm chí còn lĩnh vực chưa có pháp luật điều ch nh như vấn đề sử d ng 
sau luân chuyển, đào tạo….  

- Số lư ng biên chế, Thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu hoạt đ ng c a các Tòa 
án nhân dân: qua công tác thống kê thực ti n xét xử cho thấy số lư ng các loại v , 

vi c thu c thẩm quyền c a Tòa án nhân dân tăng hằng năm, năm sau cao hơn năm 
trước. Trong khi đó, số lư ng biên chế 15.237 người đư c y ban thường v  Quốc 
h i phân bổ từ năm 2012, tại thời điểm đó số lư ng các loại v  vi c thu c thẩm 
quyền c a Tòa án các cấp phải giải quyết hơn 303.848 v  vi c/năm. Đến nay, số 
lư ng v  vi c phải giải quyết tăng hơn 40% so với số lư ng v  vi c tại thời điểm 
ban hành Ngh  quyết số 473a/2012/NQ-UBTVQH13. Theo dự kiến khi các Luật tố 
t ng về tư pháp có hi u lực pháp luật (từ ngày 01/01/2018) thì số lư ng các loại v  
vi c thu c thẩm quyền phải giải quyết c a Tòa án sẽ tiếp t c tăng mạnh trong năm 
2018. Tuy nhiên, trong giai đoạn hi n nay thực hi n Ngh  quyết c a B  Chính tr  về 
tinh giản biên chế và cơ cấu lại đ i ngũ cán b , công chức, viên chức nên toàn b  
các cơ quan trong h  thống chính tr  từ nay đến năm 2021 phải thực hi n tinh giản 
tối thiểu 10% đ i ngũ cán b  hi n có. Do đó, mặc dù thẩm quyền đư c mở r ng và  
số lư ng các loại v  vi c tăng nhưng các Tòa án không đư c tăng biên chế. 

- Chất lư ng cán b , Thẩm phán còn chưa đáp ứng yêu cầu, vì những lý do 
như sau: 

+ Mặt bằng đào tạo, kinh nghi m và năng lực công tác trong bản thân n i tại 
đ i ngũ cán b , Thẩm phán c a Tòa án các cấp còn chưa đồng đều giữa các vùng, 
miền nhất là so với các yêu cầu c a cải cách tư pháp hi n nay (như: năng lực, kinh 
nghi m, khả năng xử lý, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình h i nhập 
kinh tế quốc tế c a đất nước…). Tính đến nay, 100% Thẩm phán Tòa án các cấp có 
trình đ  cử nhân luật, nhưng số đư c đào tạo chính quy về chuyên môn, nghi p v  
ch  chiếm gần 35%, số còn lại hầu hết đư c đào tạo theo loại hình tại chức, chuyên 
tu, luân huấn hoặc từ xa. Số Thẩm phán này đư c sắp xếp làm vi c tại Tòa án các 

cấp từ những giai đoạn l ch sử trước đây, có kinh nghi m nhưng năng lực chuyên 

môn, khả năng tin học, ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu thực hi n tiêu chuẩn hóa 
cán b ; số Thẩm phán đư c bổ nhi m mới trong những giai đoạn gần đây, đều đư c 
đào tạo chính quy nhưng kinh nghi m, uy tín xét xử còn hạn chế. 

+ Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng là m t trong những giải pháp đặc 
bi t quan trọng nhằm nâng cao chất lư ng cán b , Thẩm phán nhưng do trong m t 
giai đoạn dài (từ năm 2015 trở về trước) không có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nên Tòa 
án nhân dân chưa ch  đ ng trong công tác này, đã ảnh hưởng nhiều đến vi c nâng 
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cao chất lư ng cán b , Thẩm phán; bên cạnh đó, chính sách khuyến khích Thẩm 
phán và công chức tự học tập còn chưa làm tốt, cùng với áp lực công vi c gia tăng 
như hi n nay, nhất là ở các Tòa án nhân dân cấp huy n đã ảnh hưởng nhiều đến vi c 
thực hi n tiêu chuẩn hóa cán b  theo quy đ nh c a Nhà nước và c a Tòa án nhân 
dân.  

+ Công tác luân chuyển, điều đ ng cán b , Thẩm phán giữa các Tòa án (nhất 
là điều chuyển về miền núi) còn gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân cơ bản xuyên 
suốt là không có nhà công v  và chính sách kèm theo luân chuyển, điều đ ng; năng 
lực, kinh nghi m đ i ngũ cán b , Thẩm phán trong cùng m t Tòa án còn chưa đồng 
đều, nên vi c phân công nhi m v  còn có sự bất cập, những người có năng lực 
chuyên môn, nghi p v  vững vàng thường đư c phân công giải quyết nhiều vi c 
hơn, nhất là những vi c phức tạp so với những người khác. Bên cạnh đó, do vi c 
xác đ nh v  trí vi c làm còn chậm đã ảnh hưởng đến công tác sắp xếp tổ chức b  
máy và cơ cấu lại đ i ngũ cán b , công chức.  

b) Nguyên nhân ch  quan: 

- Nhận thức và triển khai thực hi n ch  trương, quan điểm c a Đảng về đổi 
mới tổ chức và hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân c a m t số cấp y, người đứng đầu 
Tòa án còn chưa ngang tầm với yêu cầu nhi m v  và chưa thực sự quan tâm, đầu tư 
thích đáng cho công tác xây dựng Đảng, chưa thực hi n tốt nguyên tắc tập trung dân 
ch , thực hành dân ch  trong Đảng; chất lư ng công tác tư tưởng, tuyên truyền còn 
hạn chế; phong cách, lề lối làm vi c chưa đư c đổi mới.  

- Do làm chưa tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch cán b  nên thiếu cán b  lãnh 
đạo, quản lý giỏi, cán b  có trình đ  cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn 
đề phức tạp nảy sinh.  

- M t số cán b , Thẩm phán có ý thức tổ chức kỷ luật yếu, phong cách làm 
vi c chậm đổi mới, không ch u rèn luy n, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức; do sự 
tác đ ng c a mặt trái nền kinh tế th  trường, cùng với chính sách tiền lương thấp, 
m t số ít Thẩm phán và công chức b  ch  nghĩa cá nhân chi phối, có biểu hi n sa 
ngã, vi phạm quy chế nghề nghi p, cá bi t có trường h p đã b  xử lý về hình sự theo 
quy đ nh c a pháp luật.  

- M t số Chánh án Tòa án chưa nêu cao tinh thần trách nhi m người đứng 
đầu, năng lực quản lý, điều hành yếu dẫn đến vi c mất đoàn kết n i b , chính sách 
cán b  chưa đư c bảo đảm, chất lư ng hoạt đ ng công v  chưa đáp ứng yêu cầu.  

- Công tác bổ nhi m Thẩm phán, Chánh án, Phó Chánh án còn chậm, vì 
những lý do sau: 

Thứ nhất, về phía Tòa án nhân dân tối cao. 
+ Sự phối h p giữa các đơn v  chức năng c a Tòa án nhân dân tối cao trong 

công tác thẩm đ nh hồ sơ còn làm chưa tốt (chưa có quy chế phối h p), dẫn đến 
tình trạng chậm ch  và thiếu đồng b . 

+ Quy trình làm vi c tại các đơn v  chức năng chưa khoa học, chất lư ng 
đ i ngũ cán b  chưa ngang tầm với yêu cầu nhi m v ; số lư ng cán b  làm công 
tác thẩm đ nh hồ sơ ở V  Tổ chức - Cán b  Tòa án nhân dân tối cao còn mỏng (ch  
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có 7 người), m t số cán b  làm công tác thẩm đ nh hồ sơ còn làm chưa hết trách 
nhi m hoặc năng lực thẩm đ nh hồ sơ còn yếu.  

Thứ hai, về phía các Tòa án nhân dân cấp t nh. 
+ Vi c lập hồ sơ đề ngh  bổ nhi m, bổ nhi m lại Thẩm phán, Chánh án, Phó 

Chánh án c a nhiều Tòa án nhân dân cấp t nh thực hi n chưa đúng quy đ nh, còn 
nhiều sai sót, gây mất nhiều thời gian trong thẩm đ nh hồ sơ. 

+ Hồ sơ đề ngh  bổ nhi m lại Thẩm phán c a nhiều Tòa án gửi không đúng 
thời hạn (trước khi hết nhi m kỳ 3 tháng); hồ sơ thiếu các tài li u, giấy tờ, nhất là 
vi c thiếu ý kiến cấp y cùng cấp; vi c kê khai số lư ng án b  h y trong nhi m kỳ 
c a m t số Thẩm phán không chính xác gây khó khăn cho công tác thẩm đ nh hồ 
sơ. Khi Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu bổ sung những thiếu sót về th  t c, hồ sơ 
nhiều Tòa án thực hi n bổ sung chậm, có trường h p khi bổ sung tài li u vẫn tiếp 
t c có thiếu sót, chưa đúng quy đ nh. 

Thứ ba, các nguyên nhân khác. 

+ Số Thẩm phán hết nhi m kỳ ở những thời điểm khác nhau nên phải tập 
h p hồ sơ c a nhiều Tòa án để trình H i đồng vào m t cu c họp (theo Quy chế, 
H i đồng họp 3 tháng/lần). Bên cạnh đó, do các thành viên H i đồng tuyển chọn, 
giám sát Thẩm phán quốc gia là những lãnh đạo c a các cơ quan, b , ngành làm 

vi c kiêm nhi m nên vi c tri u tập phiên họp c a H i đồng gặp nhiều khó khăn, ảnh 
hưởng đến tiến đ  bổ nhi m Thẩm phán. 

+ Do yêu cầu bổ sung đ  Thẩm phán để thi hành các quy đ nh c a Luật tổ 
chức Tòa án nhân dân năm 2014, nên số lư ng Thẩm phán đư c đề ngh  bổ nhi m 
rất nhiều, tập trung ch  yếu vào năm 2016 và 2017. 

+ M t số ít t nh y, thành y trực thu c trung ương chưa quan tâm đến tổ 
chức và hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân, thể hi n trong vi c phối h p trong công tác 
cán b  theo thẩm quyền đư c phân cấp, như: có sự chậm tr  trong công tác cho ý 
kiến bổ nhi m cán b , Thẩm phán; chưa thực sự quan tâm lựa chọn cấp y viên có 
phẩm chất, trình đ , năng lực bổ nhi m làm Chánh án Tòa án theo tinh thần Ngh  
quyết số 49-NQ/TW c a B  Chính tr … 

C- QUAN ĐI M CH  Đ O, PH NG H NG, NHI M V  VÀ 
GI I PHÁP CÔNG TÁC T  CH C CÁN B  NĔM 2018 VÀ NH NG NĔM 
TI P THEO  

1. Quan đi m ch  đ o 

a) Công tác cán b  và xây dựng đ i ngũ cán b  Tòa án nhân dân nhằm c  thể 
hóa Chiến lư c phát triển nhân lực Vi t Nam thời kỳ 2011-2020, ph c v  nhu cầu 
nhân lực bảo đảm cho Tòa án nhân dân thực hi n tốt chức năng, nhi m v  c a cơ 
quan thực hi n quyền tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và h i nhập quốc tế.   

b) Quán tri t, thực hi n nghiêm túc các quy đ nh c a Đảng, pháp luật c a 
Nhà nước về công tác tổ chức cán b . 
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c) Quá trình triển khai cần có sự tham gia và đóng góp trí tu  c a các Tòa án 
nhân dân trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực ti n nhằm tìm ra những phương 
hướng, giải pháp phù h p, khắc ph c những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu xây dựng đ i ngũ cán b  có phẩm chất tốt, đ  năng lực giải 
quyết có hi u quả nhi m v  đư c giao.  

d) Kế thừa, phát huy truyền thống c a Tòa án nhân dân để xây dựng đ i ngũ 

cán b  hi n tại và tương lai đáp ứng yêu cầu nhi m v  trong tình hình mới. 
đ) Xác đ nh l  trình, bước đi vững chắc, phù h p với điều ki n phát triển kinh 

tế - xã h i c a đất nước. 
e) Bảo đảm sự lãnh đạo c a Đảng; sự tham gia c a cả h  thống chính tr ; sự 

phối, kết h p chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển 
khai thực hi n. 

2. Ph ng h ng, nhi m v  công tác t  ch c cán b  trong nĕm 2018 và 
nh ng nĕm ti p theo 

a) Tổ chức triển khai thực hi n nghiêm túc, có hi u quả các ngh  quyết, ch  
th , quy đ nh c a Đảng về tổ chức cán b  gắn với Ch  th  số 05-CT/TW c a B  
Chính tr  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 

ngh  quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, ch nh đốn Đảng. Đặc 
bi t là m t số ngh  quyết, quy đ nh mới c a Đảng, đó là: các ngh  quyết Trung ương 
6 khóa XII về sắp xếp tổ chức, b  máy; Ngh  quyết số 39-NQ/TW c a B  Chính tr  
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đ i ngũ cán b , công chức, viên chức... 

b) Tiếp t c tổ chức thi hành tốt các quy đ nh c a Luật tổ chức Tòa án nhân 
dân năm 2014. Trong đó, tập trung vào m t số nhi m v  quan trọng sau: 

- Trình y ban thường v  Quốc h i quy đ nh về tổ chức, biên chế c a các 
Tòa án quân sự; bổ sung số lư ng, cơ cấu Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp 
cho các Tòa án nhân dân cấp huy n; 

- Tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy đ nh về tổ chức b  máy giúp 
vi c c a Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt đ ng 
hi u lực, hi u quả. 

c) Tiếp t c thực hi n tinh giản biên chế và cơ cấu lại đ i ngũ cán b , công 
chức và Thẩm phán theo v  trí vi c làm, nhằm nâng cao hi u lực, hi u quả hoạt 
đ ng c a Tòa án nhân dân các cấp. 

d) Rà soát lại số lư ng biên chế, đ i ngũ Thẩm phán c a các Tòa án nhân 
dân, để điều ch nh phù h p đối với từng Tòa án theo nhu cầu công vi c; nghiên cứu, 
đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung cơ cấu, số lư ng Thẩm phán trung cấp, 
Thẩm phán sơ cấp cho các Tòa án nhân dân cấp huy n để bảo đảm thực hi n nhi m 
v  đư c giao. 

đ) Tiếp t c đổi mới mạnh mẽ, đồng b  các khâu c a công tác cán b , thực 
hi n nghiêm nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán b  và quản lý đ i 
ngũ cán b , đi đôi với phát huy trách nhi m c a các tổ chức và người đứng đầu các 
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tổ chức trong h  thống chính tr ”; giữ vững nguyên tắc tập trung dân ch . Trong đó, 
chú trọng làm tốt m t số nhi m v  quan trọng sau: 

- Tiếp t c xây dựng, hoàn thi n đầy đ  các quy đ nh, quy chế nhằm bảo đảm 
tính công khai, minh bạch, dân ch  trong công tác cán b ;   

- Làm tốt công tác quy hoạch cán b , gắn với kế hoạch luân chuyển và đào 
tạo, bồi dưỡng cán b  theo quy hoạch; 

- Thực hi n nghiêm các quy đ nh c a Đảng, Nhà nước trong bổ nhi m, bổ 
nhi m lại cán b ; làm tốt công tác chuẩn b  nhân sự Chánh án Tòa án nhân dân các 
cấp để tham gia cấp y nhi m kỳ 2020-2025 gắn với thực hi n nghiêm ch  trương 
c a Đảng về bố trí cán b  lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp không phải là người 
đ a phương; 

- Đổi mới công tác thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán và các chức danh 
tư pháp khác; tổ chức thực hi n tốt ch  trương c a Đảng về thi tuyển chọn lãnh đạo 
cấp v , cấp phòng trong các Tòa án nhân dân;  

- Tăng cường công tác quản lý cán b , Thẩm phán; nâng cao kỷ cương, kỷ 
luật công v ; khen thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích trong 

hoạt đ ng công v  và k p thời xử lý nghiêm những trường h p vi phạm;  
- Thực hi n nghiêm quy đ nh c a Đảng về trách nhi m c a người đứng đầu 

Tòa án nhân dân các cấp trong công tác tổ chức cán b . 
e) Đổi mới n i dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán b  trong 

quy hoạch theo chức danh cán b , gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý 
những tình huống nảy sinh trong thực ti n đối với từng chức danh. Đẩy mạnh cập 
nhật kiến thức mới cho cán b  quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thực 
hi n luân chuyển cán b  lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch khắc ph c tư tưởng 
c c b , khép kín. 

g) Nghiên cứu, đề xuất với Ban Ch  đạo cải cách chính sách tiền lương c a 
Nhà nước các chế đ , chính sách c a cán b , công chức, viên chức Tòa án phù h p 
với đặc thù hoạt đ ng. 

h) Nghiên cứu, đề ra các giải pháp đ t phá để đổi mới công tác cán b  và 
nâng cao chất lư ng đ i ngũ tham mưu về công tác tổ chức cán b  gắn với những 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, vinh danh và xử lý nghiêm những 
trường h p vi phạm. 

3. Gi i pháp v  công tác t  ch c cán b  trong thời gian t i 
3.1. Nhóm giải pháp về quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của 

Đảng về mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ theo định hướng Chiến lược cán bộ thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tinh giản biên chế, xây dựng 
tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  

a) Nắm vững và quán tri t nghiêm sáu quan điểm c a Đảng về xây dựng đ i 
ngũ cán b  theo định hướng Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đó là: 
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- Cán b  là nhân tố quyết đ nh sự thành bại c a cách mạng, là khâu then chốt 
trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đ i ngũ cán 
b , đổi mới công tác cán b  gắn với công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh 
đạo c a Đảng, ph c v  m c tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu c a 
Đảng. 

- Phải xuất phát từ chiến lư c phát triển kinh tế - xã h i và bảo v  Tổ quốc, từ 
yêu cầu nhi m v  c a thời kỳ đẩy mạnh toàn di n công cu c đổi mới, công nghi p 
hóa, hi n đại hóa đất nước nhằm thực hi n thắng l i m c tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân ch , công bằng, văn minh, vững bước đi lên ch  nghĩa xã h i; 

- Quán tri t quan điểm giai cấp công nhân c a Đảng, phát huy sức mạnh toàn 
dân t c, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân; tập 
h p r ng rãi các loại cán b , trọng d ng nhân tài…; 

- Gắn vi c xây dựng đ i ngũ cán b  với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, 
chính sách, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

theo Ch  th  số 05-CT/TW c a B  Chính tr  và thực hi n nghiêm Ngh  quyết Trung 
ương 4 (khóa XI, khóa XII) c a Đảng; 

- Thông qua hoạt đ ng thực ti n và phong trào cách mạng c a nhân dân, nâng 
cao trình đ  dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lư ng cao để tuyển chọn, giáo 
d c, rèn luy n, bồi dưỡng cán b . Phải dựa vào dân để phát hi n, kiểm tra và giám 
sát cán b ; 

- Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán b  và quản lý đ i ngũ cán b , đi đôi 
với phát huy trách nhi m c a các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong h  
thống chính tr , bảo đảm nguyên tắc tập trung dân ch . 

b) Thực hi n nghiêm ch  trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đ i ngũ công 
chức, viên chức theo v  trí vi c làm theo tinh thần Ngh  quyết số 39-NQ/TW c a B  
Chính tr . 

c) Quán tri t, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hi n Ngh  quyết số 18-

NQ/TW và Ngh  quyết số 19-NQ/TW c a H i ngh  lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

3.2. Nhóm giải pháp về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về 
công tác cán bộ  

Tăng cường sự lãnh đạo c a Đảng đi đôi với phát huy trách nhi m c a người 
đứng đầu trong công tác cán b  và xây dựng đ i ngũ cán b  Tòa án nhân dân theo 

hướng: 
- Phân công, xác đ nh c  thể, rõ ràng thẩm quyền đi đôi với trách nhi m c a 

người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; trao mạnh quyền cho người đứng đầu theo 
nguyên tắc “Trách nhi m phải đi đôi với thẩm quyền”.  

- Đề cao thẩm quyền, trách nhi m người đứng đầu trên cơ sở thực hi n quy 
chế dân ch  ở cơ sở.  
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- Phải có cơ chế có hi u lực, có người thực thi, giám sát thực sự các v  vi c 
tiêu cực, sai phạm, tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn v .  

- Có quy đ nh về tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn cán b  ch  chốt, người đứng 
đầu có đ  năng lực, phẩm chất, có dũng khí, bản lĩnh, muốn thực hi n, dám thực 
hi n những quy chế về thẩm quyền, trách nhi m; khả năng tự ch u trách nhi m, giải 
quyết những bức xúc, nổi c m c a ngành, lĩnh vực đư c giao ph  trách. 

3.3. Nhóm giải pháp về đổi mới công tác cán bộ 

a) Hoàn thi n thể chế về công tác cán b : Để nâng cao chất lư ng công tác 
cán b  và xây dựng dựng đ i ngũ cán b , cần thực hi n nghiêm túc các quy đ nh 
c a Đảng, pháp luật c a Nhà nước; coi trọng công tác c  thể hóa, thể chế hóa, xây 

dựng đầy đ  các quy chế, quy đ nh tạo cơ sở pháp lý và tính thống nhất trong thực 
hi n, bảo đảm công khai, minh bạch, dân ch  trong công tác cán b . 

- Xây dựng và tổ chức thực hi n tốt các quy chế, quy đ nh trong công tác cán 
b : về tuyển d ng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhi m, đề bạt cán b , công 
chức; về đào tạo, bồi dưỡng cán b , công chức; về kiểm tra, giám sát và quản lý cán 
b , công chức; về kỷ luật cán b , công chức; về bảo v  chính tr  n i b …, bảo đảm 
sự gắn kết giữa các khâu trong công tác cán b . 

b) Đổi mới cơ chế, phương pháp, n i dung và hình thức tuyển chọn cán b  
phù h p với v  trí vi c làm - năng lực công chức. Hoàn thi n cơ chế tuyển chọn cán 
b , thực hi n vi c tuyển chọn thông qua thi cử công khai. Tạo điều ki n cho mọi 
người có cơ h i cạnh tranh như nhau, qua thi cử mà chọn người có đ  điều ki n, 
tiêu chuẩn thực sự. Xác đ nh các hình thức, n i dung thi tuyển thích h p với đặc 
điểm, yêu cầu c  thể c a từng chức danh, chức v  cán b  và phù h p từng vùng, 
miền; phải xây dựng các tiêu chuẩn chặt chẽ, rõ ràng và th  t c minh bạch trong thi 
tuyển để nâng cao chất lư ng người đư c tuyển chọn.  

Đồng thời, kiên quyết loại trừ các hi n tư ng tiêu cực nhằm tạo sức thu hút 
những cá nhân có tài năng; xử lý k p thời và nghiêm minh hành vi sai phạm c a 
người làm công tác tuyển chọn và người đang muốn đư c tuyển chọn. Trên cơ sở 
đó, mới xây dựng đư c m t đ i ngũ cán b  chuyên nghi p, chính quy, hi n đại bao 
gồm những người ưu tú, đ  khả năng đảm đương các công vi c c a Tòa án trong 
điều ki n hi n nay. 

c) Hoàn thi n và nâng cao chất lư ng các khâu trong công tác cán b  

- Thực hi n rà soát để bào đảm bố trí, sắp xếp và sử d ng đ i ngũ cán b  có 
hi u quả: Đ nh kỳ hằng năm và theo từng giai đoạn, để bố trí, sắp xếp và sử d ng 
cán b , Thẩm phán bảo đảm phù h p với năng lực, sở trường đáp ứng yêu cầu 
nhi m v  c a cơ quan, đơn v ; đồng thời, để ch  đ ng bố trí, sắp xếp cán b , Thẩm 
phán có năng lực, triển vọng đảm nhi m các công vi c quan trọng, nhất là đối với 
di n quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, kiên quyết thay thế, mi n 
nhi m những cán b , Thẩm phán (kể cả cán b  lãnh đạo) năng lực yếu kém, thường 
xuyên không hoàn thành nhi m v  hoặc có tham nhũng, tiêu cực. 

- Đổi mới và nâng cao hi u quả công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển 
cán b . Xác đ nh rõ ý nghĩa, tầm quan trọng c a các khâu trong công tác cán b  
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(phân loại, đánh giá cán b  là tiền đề, quy hoạch cán b  là nền tảng, luân chuyển 
cán b  là đ t phá và đào tạo, bồi dưỡng cán b  là yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài).  

- Nâng cao chất lư ng công tác bổ nhi m, đề bạt cán b : Cần tiếp t c thực 
hi n tốt chính sách, pháp luật c a Nhà nước về công tác bổ nhi m cán b , trên cơ sở 
đó nghiên cứu, xây dựng Quy chế bổ nhi m, bổ nhi m lại, kéo dài thời gian giữ 
chức v , từ chức, mi n nhi m… cán b  Tòa án nhân dân, gắn với công tác quy 

hoạch, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán b . 
d) Đổi mới, tăng cường và tạo sự chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đ i ngũ cán b , Thẩm phán: Đây là giải pháp quan trọng có tính quyết 
đ nh để nâng cao chất lư ng đ i ngũ cán b , công chức Tòa án. Lựa chọn, đào tạo 
phát triển nâng cao chất lư ng đ i ngũ cán b , công chức trên cơ sở gắn với Chiến 
lư c cán b  từ nay đến năm 2020 c a Đảng, tập trung đổi mới và hoàn thi n vi c tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng cán b , công chức ở trong nước và chú trọng vi c đưa cán 
b , công chức trong di n quy hoạch nguồn đi đào tạo ở các cơ sở đào tạo có uy tín 
c a các quốc gia trên thế giới nhằm tận d ng, khai thác thế mạnh về đào tạo kiến 
thức chuyên môn sâu với kỹ năng nghề nghi p, sử d ng tốt ngoại ngữ, tin học. Tăng 
cường sự ch  đạo thống nhất từ Tòa án nhân dân tối cao đến các Tòa án đ a phương, 
đồng thời thực hi n phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch thẩm quyền, trách 
nhi m giữa các cấp Tòa án đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng; giữa Tòa án với các 

cơ quan hữu quan, giữa cơ quan ch  trì với cơ quan phối h p, bảo đảm phối h p 
chặt chẽ, đồng b  giữa các cơ quan, giữa các cấp, giữa các chương trình xây dựng, 
nâng cao chất lư ng toàn di n đ i ngũ cán b  Tòa án. Thực hi n đào tạo, bồi dưỡng 
trang b  kiến thức phù h p với yêu cầu công vi c, bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng vừa 
r ng, vừa chuyên sâu kết h p giữa lý thuyết với kỹ năng nghi p v  Tòa án và bám 
sát yêu cầu nhi m v  chính tr . Trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ về n i dung, 
chương trình, đ i ngũ giảng viên, cơ chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm về cơ sở vật chất, kinh phí. Đồng thời, cần tăng cường sự 
phối kết h p giữa các cơ quan tư pháp với chính quyền đ a phương trong đào tạo, 
bồi dưỡng, sử d ng và quản lý cán b .  

đ) Đổi mới và hoàn thi n h  thống chế đ , chính sách đối với cán b , Thẩm 
phán Tòa án nhân dân 

Chế đ  chính sách, tiền lương là m t trong những vấn đề bảo đảm tính đ c 
lập c a đ i ngũ cán b , Thẩm phán Tòa án trong quá trình họ thực hi n chức trách 
c a mình. Chế đ  tiền lương và chính sách đãi ng  cần bảo đảm cho cán b , Thẩm 
phán không phải lo mưu sinh, để họ và gia đình có thể sống đầy đ  bằng chính đồng 
lương, không b  ph  thu c vào những tác đ ng vật chất từ phía các cá nhân, tổ chức 
liên quan đến thực thi công v  c a họ. Chế đ  tiền lương c a cán b , Thẩm phán 
Tòa án ở nước ta tuy đã đư c quan tâm nhưng so với yêu cầu, nhi m v  hi n nay thì 
còn nhiều bất cập, chưa tính toán đầy đ  tới đặc thù c a hoạt đ ng Tòa án.   

Trên cơ sở kế thừa những ưu điểm c a cải cách tiền lương năm 1960, 1985, 
1993 và các nhi m v  cải cách tư pháp “cần có chế độ, chính sách tiền lương, khen 
thưởng phù hợp với lao động của cán bộ tư pháp”, những vấn đề đặt ra trong cải 
cách chế đ  tiền lương và chính sách đãi ng  đặc thù đối với cán b  Tòa án nhân 
dân, cần thể chế hóa đầy đ , đúng tinh thần trong các ch  trương, văn ki n c a 
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Đảng: “Coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát 
triển, tạo động lực để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp 
phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà 
nước” và đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp về đổi mới tổ chức, hoạt đ ng c a 
Tòa án nhân dân. Nghiên cứu kinh nghi m c a nước ngoài để áp d ng phù h p với 
thực ti n Vi t Nam. 

e) Đổi mới và ch nh đốn tổ chức b  máy tham mưu về công tác tổ chức cán 
b ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về tổ chức cán b  

Để bảo đảm xây dựng đ i ngũ cán b  đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và 
hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân thì vi c xây dựng, c ng cố tổ chức b  máy tham 
mưu về công tác cán b  là yêu cầu cấp thiết. Trên cơ sở Chiến lư c cán b  c a 
Đảng, vi c xây dựng tổ chức b  máy tham mưu về công tác cán b  đư c xác đ nh 
như sau: 

Một là, tiếp t c nghiên cứu bổ sung, hoàn thi n chức năng, nhi m v  và mối 
quan h  công tác c a cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán b : B  máy làm 
công tác tổ chức cán b  phải đảm bảo tinh, gọn, hoạt đ ng thật sự có hi u quả, khắc 
ph c tình trạng chồng chéo, phân tán, chưa thật rõ trách nhi m, chưa thật nắm chắc 
cán b , không ít thời gian b  hút vào giải quyết sự v . Cần xác đ nh đầy đ  trách 
nhi m, quyền hạn c a cơ quan tham mưu về tổ chức cán b  và người đứng đầu Tòa 
án các cấp trong thẩm đ nh, tuyển chọn đề xuất, tiến cử cán b , trong đó, cần lưu ý 
lựa chọn những người có phẩm chất, yêu ngành nghề, đư c đào tạo cơ bản và giao 

thẩm quyền ch  đ ng gắn với trách nhi m c a cơ quan tham mưu về tổ chức cán 
b . 

Hai là, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán b  làm công tác tổ chức cán b  
trên cơ sở c  thể hoá tiêu chuẩn chung. Trước hết, phải là những cán b , gương 
mẫu, trung thực, liêm chính, công tâm, v  tha, thận trọng, có hiểu biết về khoa học 
xây dựng đảng, nhất là trên lĩnh vực tổ chức cán b , có quan h  chặt chẽ và có tín 
nhi m với đảng viên, quần chúng; bổ sung những cán b  thật sự có tinh thần đổi 
mới, có bản lĩnh chính tr  vững vàng, đạo đức trong sáng, cần, ki m, liêm, chính, 
chí công vô tư, tâm huyết với sự nghi p c a Đảng và c a Tòa án nhân dân. Tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về lý luận chính tr , tổ chức nhà 
nước, xây dựng Đảng…nhằm nâng cao trình đ , đáp ứng yêu cầu công vi c. Hằng 
năm, cần có kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghi p v  cho đ i 
ngũ làm công tác tổ chức cán b . Có chính sách thu hút những cán b  giỏi, có tâm, 
có tầm, có hiểu biết về khoa học tổ chức, có kinh nghi m thực ti n, có uy tín để bổ 
sung cho cơ quan tham mưu về công tác cán b  Tòa án nhân dân các cấp. Tạo điều 
ki n thuận l i cho cán b  tổ chức các cấp có điều ki n đi tham quan, nghiên cứu, 
học tập trong và ngoài nước. 

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo c a Ban cán sự đảng đối với b  máy làm công 
tác tổ chức cán b . Cán b  lãnh đạo ch  chốt ở m i cấp Tòa án, m i đơn v  phải 
trực tiếp chăm lo công tác cán b . Cấp y các cấp, nhất là người đứng đầu cần phải 
phát huy đầy đ  vai trò, trách nhi m c a mình trong từng khâu c a công tác cán b , 
từ đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử d ng đến bảo 
đảm vật chất. 
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Bốn là, nâng cao chất lư ng nghiên cứu khoa học, chú trọng tổng kết thực 
ti n về công tác tổ chức cán b . Đ i ngũ làm công tác tổ chức cán b  đòi hỏi không 
ch  sát thực ti n, có trình đ , nhanh nhạy nắm bắt những vấn đề về đường lối, chính 
sách, nhất là về đổi mới kinh tế c a Đảng, Nhà nước, mà còn hiểu biết nhiều lĩnh 
vực ở trong nước và nước ngoài. Do đó, m i cán b  làm công tác tổ chức cán b  
phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luy n về phẩm chất đạo đức, về năng lực 
công tác, nâng cao kiến thức trình đ  về mọi mặt, không ch  lĩnh vực tổ chức xây 
dựng Đảng, mà cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, kinh tế - xã h i, luật pháp nhằm 
thực hi n tốt nhất nhi m v  đư c giao. 

3.4. Nhóm giải pháp về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng;   
quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật công vụ gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý 
nghiêm những cán bộ, Thẩm phán có vi phạm 

Để tiếp t c thực hi n tốt công tác này, cần thực hi n m t số nhi m v  cơ bản 
sau đây: 

a) Hoàn ch nh các quy đ nh về quyền hạn, trách nhi m c a cấp y, tổ chức 
đảng và người đứng đầu Tòa án các cấp trong giáo d c, quản lý cán b . Tăng cường 
công tác kiểm tra c a cấp y cấp trên đối với cấp dưới. K p thời kiểm tra, kết luận 
các v  vi c có liên quan đến l ch sử chính tr  hoặc chính tr  hi n nay c a cán b . Xử 
lý nghiêm những tập thể và cá nhân có sai phạm trong quản lý, bố trí, sử d ng và 
thực hi n chính sách cán b . Bên cạnh đó, cần triển khai thực hi n nghiêm túc các 
quy đ nh về những vi c công chức không đư c làm theo quy đ nh c a Luật Cán b , 
công chức; Quy tắc ứng xử c a cán b  Tòa án theo các quy đ nh, yêu cầu c a Luật 
phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hi n Quy chế về 
đạo đức Thẩm phán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra n i b  để k p thời phát 
hi n, xử lý nghiêm những cán b , Thẩm phán vi phạm kỷ luật công v . 

b) Tăng cường trau dồi phẩm chất, đạo đức và nâng cao năng lực nghi p v  
c a đ i ngũ cán b , Thẩm phán gắn với công tác giáo d c chính tr  tư tưởng và quản 
lý cán b . Theo đó, từng đơn v , cá nhân phải thấm nhuần, tu dưỡng, rèn luy n 
phẩm chất, đạo đức, lối sống và tự xây dựng kế hoạch hành đ ng cho đơn v , cá 
nhân; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; kiến quyết đấu tranh với 
các hành vi tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết ki m, chống lãng phí; tích cực 
tham gia, hưởng ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh do Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao phát đ ng.   

Quản lý cán b  là khâu giữ vai trò quyết đ nh trong công tác cán b  c a 
Đảng, bao gồm hai phần vi c có quan h  chặt chẽ với nhau: quản lý toàn b  đ i ngũ 
cán b  và quản lý từng người cán b . Tăng cường công tác giáo d c, quản lý cán b  
gắn với công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra con người và kiểm tra công tác giáo 
d c, quản lý cán b  là hai nhi m v  chính c a công tác kiểm tra. Hai nhi m v  trên 
có quan h  mật thiết với nhau. Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng 
trong vi c tăng cường quản lý, giáo d c về công tác cán b , song để phát huy hết 
vai trò đó, cần phải có phương pháp và hình thức kiểm tra thích h p. Muốn đạt 
đư c hi u quả cao khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát vi c quản lý, giáo d c 
về công tác cán b  cần thực hi n đồng b  các phương pháp, hình thức sau: 



 29 

- Tổ chức phối h p vi c kiểm tra từ dưới lên trên và từ trên xuống, đặc bi t 
coi trọng vai trò c a quần chúng nhân dân. Cần tiến hành công tác tư tưởng sâu 
r ng, làm cho quảng đại nhân dân tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát vi c 
quản lý, giáo d c công tác cán b  c a Đảng và Nhà nước. 

- Trong khi tiến hành kiểm tra, vi c quản lý, giáo d c về công tác cán b  phải 
đư c thực hi n công khai hóa. Bởi vì, sự công khai hóa sẽ đảm bảo cho công tác 
kiểm tra đạt đ  chính xác cao và có tác d ng giáo d c sâu r ng. 

- Hình thức kiểm tra vi c quản lý, giáo d c về công tác cán b  phải linh hoạt, 
kết h p tốt kiểm tra, giám sát thường xuyên, kiểm tra hằng ngày, kết h p với từng 

thời gian, cần phải tiến hành kiểm tra sự thực hi n trên thực tế từng “công vi c” 

m t. Khi tiến hành kiểm tra phải kết h p tốt các phương pháp kiểm tra trực tiếp, 
kiểm tra trên thực tế và gián tiếp; không nên ch  tiến hành đ c nhất m t phương 
pháp nào, đặc bi t coi trọng phương pháp kiểm tra trên thực tế. 

3.5. Nhóm giải pháp về bảo đảm cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương 
tiện làm việc cho Tòa án 

Vi c bảo đảm cơ sở vật chất, phương ti n và trang thiết b  làm vi c cho cán 
b  Tòa án nhân dân, đáp ứng yêu cầu c a thời kỳ đổi mới và h i nhập quốc tế ở 
nước ta hi n nay đang là vấn đề lớn, h  trọng và phức tạp. Bên cạnh thuận l i cũng 
có nhiều khó khăn, trở ngại, vì vậy, rất cần có sự đồng thuận c a các cơ quan, tổ 
chức trong h  thống chính tr , phải rất quyết tâm và coi đó là nhi m v  chính tr  c a 
toàn h  thống thì mới có thể thực hi n thành công nhi m v  quan trọng này.  

Trước hết, Tòa án nhân dân tối cao tiếp t c bám sát các ch  trương c a Đảng, 
pháp luật c a Nhà nước, có quyết tâm chính tr  cao trong công tác ch  đạo xây dựng 
phương án tăng cường cơ sở vật chất, tr  sở, phương ti n và trang thiết b  làm vi c 
cho Tòa án nhân dân các cấp.  

Thứ hai, tập trung kinh phí và rà soát, xác đ nh trọng điểm đầu tư xây dựng 
mới hoặc sữa chữa cải tạo tr  sở làm vi c cho các Tòa án nhân dân, đảm bảo các 
tiêu chí về di n tích đất theo đ nh hướng chung, đặc bi t đối với các Toà án nhân 
dân chưa có tr  sở. Phối h p với các cơ quan, b , ngành chức năng xây dựng các 
đ nh mức, tiêu chuẩn phòng làm vi c, trang thiết b , phương ti n cho từng chức 
danh cán b  theo đặc thù Tòa án. 

Thứ ba, phát triển vi c ứng d ng công ngh  thông tin vào các hoạt đ ng c a 
Tòa án theo hướng tạo sự đồng b  và hi n đại hóa về cơ sở hạ tầng, trang thiết b ; 
h  thống các phần mềm ứng d ng chuyên bi t c a Tòa án có đ  về số lư ng với 
công ngh  hi n đại, thuận ti n, d  sử d ng, bảo đảm ph c v  cho vi c ch  đạo, 
lãnh đạo, điều hành c a lãnh đạo Tòa án nhân dân các cấp ch  yếu thông qua h  
thống mạng máy tính, đáp ứng các yêu cầu về công khai hoá, minh bạch hóa các 

hoạt đ ng c a Tòa án nhân dân. 
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