
Ngày 28/6/2022, tại Khoa Luật, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương
Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã có bài giảng chuyên đề với chủ đề “Cải cách tư pháp ở
nước ta trong tình hình mới”.

Tại buổi giảng chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ, trong những năm gần đây, công
cuộc cải cách tư pháp luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm và được đặt trong mối
quan hệ với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
bộ máy nhà nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân. 

Ông cũng đề cập đến chiến lược cải cách tư pháp thời gian tới và một số vấn đề đặt ra. Yêu cầu
cải cách tư pháp cần đáp ứng sự thay đổi của tình hình mới như: Tình hình vi phạm, tội phạm
ngày càng gia tăng, phức tạp, nghiêm trọng hơn; trình độ dân trí ngày càng cao; nền kinh tế số,
kinh tế chia sẻ đòi hỏi sự thay đổi trong tư pháp; phải đưa vào và áp dụng các nguyên tắc tư
pháp tiến bộ của thế giới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người
dân, tăng cường minh bạch, nâng cao năng lực Tòa án; chuẩn bị các khung khổ pháp lý, đào
tạo cán bộ tư pháp đáp ứng giải quyết các tranh chấp quốc tế. 
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