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Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ
2016-2021 bầu 27 Hội thẩm từ những người hoạt động tại các ngành, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể, doanh nghiệp là những người tiêu biểu được nhân dân tin cậy, thể hiện
tốt vai trò đại diện cho ý chí của nhân dân, hiểu biết thực tế, trải nghiệm trong cuộc
sống, với sự am hiểu về Pháp luật và phong tục tập quán, có thái độ khách quan, nghiêm
túc và ý chí độc lập trong đánh giá, nhận định vụ án giúp hội đồng xét xử bằng những
kiến thức xã hội cần thiết trong quá trình xét xử góp tiếng nói, cộng đồng trách nhiệm
cùng Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết đúng pháp luật, tạo sự đồng tình ủng hộ của
nhân dân và dư luận xã hội. Nhiều Hội thẩm thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng trước những
vụ án khó, những bị cáo từng trải, những tranh chấp phức tạp nhiều năm,… bằng kỹ
năng, tâm huyết, nhiệt tình tham gia xét xử với tinh thần trách nhiệm cao góp phần
thành công cho kết quả tuyên một bản án đúng pháp luật tại các phiên tòa sơ thẩm; cùng
với thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trong công tác xử án phải công
bằng, liêm khiết, trong sạch. Như thế cũng chưa đủ không chỉ giới hạn hoạt động của
mình trong khung Tòa án mà phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân…” “phụng công
thủ pháp, chí công vô tư”
Ngoài việc làm sáng tỏ nội dung vụ án, các hội thẩm phân tích giúp người khởi
kiện, người bị kiện, người phạm tội nhận thức đúng đắn những qui định của pháp luật,
thông qua công tác xét hỏi các Hội thẩm nhân dân còn tuyên truyền pháp luật giải thích
những vấn đề có liên quan,...góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân,
phát huy vai trò của Hội thẩm tham gia các phiên tòa sơ thẩm, nhằm đấu tranh phòng
chống tội phạm.
Từ tháng 6 năm 2016 đến nay các Hội thẩm tỉnh tham gia xét xử 864 vụ án sơ
thẩm. Nhiều Hội thẩm sắp xếp thời gian hợp lý tham gia xét xử đạt kế hoạch của Tòa
được Chánh án tặng giấy khen và mỗi năm trung bình có hai Hội thẩm được Tòa án tối
cao tặng bằng khen. Một nhiệm kỳ năm năm không dài so với nhiệm vụ xét xử vừa cần
bản lĩnh và kinh nghiệm vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, vừa phải tận
tụy nghiên cứu hồ sơ khi được Chánh án phân công xét xử, hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ,
các Hội thẩm vẫn phải cân đối thời gian để hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị và
xem nhiệm vụ xét xử như nhiệm vụ chính trị cơ quan,vì Nhân dân đã trao cho Hội thẩm
thực hiện quyền tư pháp, và giám sát việc thực hiện quyền tư pháp; đưa hơi thở, tiếng
nói, tâm tư tình cảm, đời sống, hoàn cảnh của người dân trong vụ án, để làm sáng tỏ nguyên
nhân, hoàn cảnh phát sinh tội phạm, phát sinh tranh chấp,… vào quá trình xét xử, để đưa
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ra quyết định khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định
của pháp luật, chứng minh sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin vào
công lý và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Thưa quý đại biểu
Trong thực tế kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ giữa Hội thẩm
và Thẩm phán còn có một khoảng cách thì việc thực hiện nguyên tắc “độc lập, ngang
quyền” của Hội thẩm đôi lúc mang tính hình thức. Vì vậy trong bầu chọn Hội thẩm phải
đảm bảo theo điều 85 Luật Tổ chức TAND, tiêu chuẩn Hội thẩm như sau:
1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ
công lý, liêm khiết và trung thực.
2. Có kiến thức pháp luật.
3. Có hiểu biết xã hội.
4. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Theo chuẩn này những Hội thẩm có năng lực, có vốn kiến thức pháp luật, có kinh
nghiệm trong thực tiễn xét xử nhiều năm qua mặc dù sắp nghỉ hưu theo Luật định vẫn
tái cử được, đây là những Hội thẩm “gạo cội” có vai trò quan trọng trong quyết định
tuyên một bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật bảo đảm tính trung thực khách
quan vì họ có bề dầy kinh nghiệm, có thời gian nghiên cứu sâu, và có nhiều thời gian
để tham gia xét xử; như vậy vừa bảo đảm tính ổn định và kế thừa, vừa bảo đảm công
tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, có như thế vai trò của Hội thẩm sẽ
ngày càng rõ nét hơn.
Về chế độ Hội thẩm được hưởng bồi dưỡng phiên tòa với mức 90.000 đồng/ngày
nghiên cứu hồ sơ hoặc xét xử (Theo Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012
của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013) nếu xét về thu nhập, đây
không phải là nguồn thu nhập có thể nuôi sống bản thân, mà chủ yếu là tinh thần đấu
tranh phòng, chống vi phạm vi phạm pháp luật do vậy xin đề nghị HĐND quan tâm hỗ
trợ kinh phí cho các đoàn Hội thẩm hoạt động theo chế độ hội thảo, trao đổi kinh
nghiệm, sơ kết, tổng kết…
Bên cạnh những Hội thẩm tích cực trong nghiên cứu, thể hiện vai “trợ thủ” đắc
lực cho chủ tọa giúp cho Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết thật “thấu lý đạt tình”,
cũng còn có Hội thẩm do ảnh hưởng nhiệm vụ cơ quan đơn vị nên chưa nỗ lực trong
việc nghiên cứu hồ sơ, những tài liệu quan trọng phát sinh tranh chấp giữa các bên liên
quan trong vụ kiện hành chính,dân sự và những tài liệu liên quan đến việc phạm tội nên
đôi khi thiếu tự tin trong việc xem xét áp dụng các tình tiết buộc tội, gỡ tội trong các
vụ án; kỹ năng xét xử thiếu “tinh xảo”sẽ khó thể hiện rõ nét và đúng nghĩa vai trò là
người đại diện của nhân dân, để phản ánh một cách khách quan những suy nghĩ, tâm tư
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của quần chúng nhân dân, điều này sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào công
lý-pháp luật.
Hạn chế lớn nhất của Hội thẩm thời gian qua đó là tham dự chưa đều các buổi
tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ pháp luật vì thông qua các lớp tập huấn bồi
dưỡng nghiệp vụ giảng viên, báo báo viên sẽ truyền đạt những kiến thức pháp luật cần
thiết, những kinh nghiệm thực tiển những tình huống phục vụ công tác xét xử tốt hơn.
Trong khi trình độ dân trí, trình độ hiểu biết pháp luật của đối các tượng phạm tội, các
đối tượng có tranh chấp trong tất cả các lĩnh vực đều có nghiên cứu pháp luật hoặc luật
sư tư vấn; có lẽ một phần do công việc chuyên môn tại đơn vị bị chi phối nên chưa phát
huy hết tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chính xác các tình
tiết,…
Với những khó khăn, hạn chế và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua
đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh xin đề xuất lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:
- Để chất lượng xét xử cấp sơ thẩm không ngừng được nâng lên, trong tuyển
chọn nhân sự, các cơ quan, tổ chức bảo đảm người được giới thiệu bầu cử làm Hội thẩm
phải có kiến thức pháp luật và kỹ năng xét xử, đảm bảo khi được Chánh án phân công
phải dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, lên kế hoạch xét hỏi, đồng thời chịu trách nhiệm
do lỗi chủ quan (nếu làm oan, sai) cho người không có tội.
- Hội thẩm là cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước, doanh
nghiệp, các tổ chức xã hội nên cần chọn những người thật sự có uy tín, không bị kỷ
luật, có kiến thức và hiểu biết trên các lĩnh vực đời sống xã hội, các khu vực dân cư
khác nhau, có tâm huyết, tự xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để vừa hoàn
thành nhiệm vụ chính trị ở đơn vị công tác, vừa dành thời gian thỏa đáng đầu tư công
sức, trí tuệ cho hoạt động Hội thẩm thì mới đảm bảo đúng ý nghĩa của “HỘI THẨM
NHÂN DÂN”; đồng thời đảm bảo tính chuyên nghiệp cao, nhằm hạn chế đến mức thấp
nhất tỉ lệ án bị sửa, bị hủy.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh quan tâm đến hoạt động Hội thẩm, ít nhất mỗi năm một lần tổ chức
gặp gỡ để nghe Hội thẩm báo cáo tình hình hoạt động và ý thức chấp hành pháp luật
của người dân để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc giúp các Hội thẩm yên
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng mà nhân dân tin tưởng gởi gắm.
- Năm năm các Hôi thẩm tham gia xét xử hằng ngày cùng với Thẩm phán nhưng
tòa chỉ trang bị đồng phục một lần vào đầu nhiệm kỳ nên nhiều Hội thẩm tự mua sắm
trang phục đây là điều trăn trở, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí
trang bị đồng phục cho Hội thẩm ít nhất trong nhiệm kỳ ba lần để các Hội thẩm phấn
khởi thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử.
Đây cũng là một trong các hình thức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 49NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính Trị về chiến lược cải cách tư pháp.
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- Có tổ chức sơ, tổng kết và tổ chức hội thảo, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa
Hội thẩm huyện, tỉnh; những Hội thẩm là cán bộ công chức phải có nhận xét đánh giá
kết quả tham gia xét xử khi được phân công của Tòa án gởi về đơn vị, có như vậy bản
thân các Hội thẩm mới thể hiện tinh thần trách nhiệm tốt hơn.
Năm năm một nhiệm kỳ không dài nhưng cũng đủ để các Hội thẩm trải nghiệm
và rút ra bài học kinh nghiệm ,do vậy các Hội thẩm dù có tái cử hay không đều có cùng
tâm huyết mong muốn công tác Hội thẩm được quan tâm tạo điều kiện và chất lượng
xét xử ngày càng nâng lên để phát huy “tính độc lập ngang quyền” với tinh thần trách
nhiệm cao, khắc phục những hạn chế về chủ quan góp phần phục vụ yêu cầu trọng tâm
công tác cải cách tư pháp làm cho vai trò của Tòa án ngày càng được khẳng định “có
sự tham gia của xã hội” có tiếng nói của người dân vào quá trình xét xử của Tòa án./.
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