
Thẩm phán ở Bình Dương liên tục xin nghỉ việc

Viết bởi Tràng An

  

(TDGLaw)  - Số lượng án ngành tòa án tại Bình Dương đang thụ lý là rất lớn nhưng biên
chế thiếu, thẩm phán, thư ký xin nghỉ nhiều gây áp lực trong công tác xét xử.

  

Ngày 8-12, tại kỳ họp thứ 8 do HĐND tỉnh Bình Dương (khóa X) tổ chức, ông Trần Thanh
Hoàng (Chánh án TAND tỉnh Bình Dương (TAND) cho biết tình hình cán bộ tòa án xin nghỉ
việc ngày càng nhiều, gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xét xử.
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Ông Trần Thanh Hoàng (Chánh án TAND tỉnh Bình Dương) trình bày báo cáo tại kỳ họp. Ảnh:
LA

  

Theo ông Hoàng, hiện nay, TAND 2 cấp ở Bình Dương được TAND Tối cao phân bổ 304 biên
chế (cấp tỉnh là 82, cấp huyện là 222).
Tính đến ngày 30-9, TAND 2 cấp có 268 biên chế. Trong đó, có 176 Thẩm phán, so với biên
chế được phân bổ, TAND 2 cấp tỉnh Bình Dương còn thiếu 36 biên chế.
Trong khi đó, số lượng án tăng, nhiều vụ án có tính chất phức tạp. Tình trạng thẩm phán và thư
ký xin nghỉ việc nhiều khiến công tác xét xử bị ảnh hưởng về tiến độ và chất lượng.

  

  

 2 / 3



Thẩm phán ở Bình Dương liên tục xin nghỉ việc

Viết bởi Tràng An

  

Tình trạng cán bộ ngành tòa án xin nghỉ việc gây áp lực lớn đối với công tác xét xử. 

  

  

Ông Hoàng cho biết thêm, trong năm 2022 đã có bảy cán bộ tòa án nghỉ việc (năm thẩm phán
và hai thư ký). Đặc biệt, trong số cán bộ xin nghỉ việc có một thẩm phán là phó chánh tòa cấp
huyện. Hiện nay, vẫn đang có ba đơn xin nghỉ việc (hai thẩm phán và một thư ký).
Nói về nguyên nhân cán bộ xin nghỉ việc, ông Hoàng cho biết do điều kiện kinh tế khó khăn,
công việc nhiều áp lực và sợ bị trách nhiệm.
“Biên chế thiếu, cán bộ ngành tòa án lại xin nghỉ việc nhiều, khiến áp lực cho những người
đang làm việc lại cao hơn nữa. Khó khăn lại thêm khó khăn, trong khi việc bổ sung biên chế
chưa kịp thời” - ông Hoàng nói.
Tuy nhiên, ông Hoàng cũng phấn khởi cho biết trong thời gian tới, TAND Tối cao sẽ phân bổ
biên chế về cho Bình Dương, điều này sẽ giúp ngành tòa án ở Bình Dương bớt khó khăn để
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  

Số vụ án giết người vẫn tăng

  

Trong năm 2022, TAND 2 cấp tại Bình Dương đã giải quyết xét xử được 13.413/15.156 vụ, việc
đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 88,5%. ( tăng 1.963 vụ so với năm 2021).
Trong đó, cấp tỉnh giải quyết 1.432/1.699 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 84,28%. Cấp huyện giải
quyết 11.981/13.457 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 89,03%.
Đáng chú ý, án hình sự đã giải quyết 2.972 vụ với 6 367 bị cáo, trong đó nhiều nhất vẫn là án
giết người.

  

  

LÊ ÁNH (theo PLO)
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