
 

BÁO CÁO 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam  

tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

 Căn cứ Điều 66 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, 

Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế 

hoạch công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam; các nghị 

quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2020, công tác của ngành KSND tỉnh Quảng 

Nam từ ngày 01/12/2019 đến 15/6/2020 đã đạt được kết quả như sau:  

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

Tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 

được các cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố tăng so với cùng kỳ năm 2019; 

đã khởi tố mới 548 vụ/812 bị can (tăng 18 vụ/32 bị can ≈3,2%)1. Một số loại tội 

phạm vẫn đang diễn biến phức tạp như tội phạm giết người, tội phạm xâm hại tình 

dục trẻ em, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma tuý. 

1. Tội phạm về an ninh quốc gia: Không phát hiện tội phạm này. 

2. Tội phạm về trật tự xã hội 

Đã khởi tố 179 vụ/403 bị can (giảm 02 vụ, tăng 03 bị can), chiếm tỷ lệ cao là 

tội “Cố ý gây thương tích”, 53 vụ/78 bị can - chiếm tỷ lệ 33,3%.  

Tội giết người xảy ra trong kỳ tăng cả về số vụ cũng như tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội; đã xảy ra 12 vụ (tăng 06 vụ), đã khởi tố 12 vụ/10 bị can (tăng 07 

vụ/05 bị can). Các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội thường không có sự 

chuẩn bị trước mà giết người do mâu thuẫn bộc phát hoặc sử dụng chất kích thích 

như rượu, bia dẫn đến không làm chủ được hành vi. Trong đó, đáng báo động là 

tình trạng giết người thân (trong kỳ đã khởi tố 05 vụ/04 bị can), chỉ vì mâu thuẫn 

nhỏ trong đời sống hằng ngày mà đối tượng nhẫn tâm ra tay sát hại cha, vợ, con 

của mình gây phẫn nộ, hoang mang trong dư luận. Điển hình như vụ Trương Tấn 

Thọ giết cha ruột là ông Trương Văn Mai chỉ vì bị ông Mai la mắng việc Thọ hay 

đi chơi, uống rượu bia; vụ Nguyễn Văn Phiên đã ra tay giết con đẻ mới 07 tháng 

tuổi chỉ vì mâu thuẫn với vợ trong việc dọn dẹp chén bát sau khi tàn tiệc nhậu; vụ 

Phạm Văn Tới giết vợ là chị Phạm Thị Tuyết (Tới và chị Tuyết đều bị câm điếc bẩm 

sinh), trong khi chị Tuyết đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi.  

Số nguồn tin về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng gấp 02 lần so với 

cùng kỳ năm 2019, tính chất các vụ việc đều rất nghiêm trọng. Đã tiếp nhận 16 

nguồn tin và đã khởi tố 08 vụ/10 bị can (tăng 03 bị can) để điều tra. Đáng chú ý là 

                                           
1 * Số liệu, tình hình phát sinh trong kỳ được so sánh với cùng kỳ năm 2019 
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vụ hiếp dâm tập thể do Phạm Phú Quốc và đồng phạm thực hiện tại huyện Nông 

Sơn. 

Đã khởi tố 33 vụ/200 bị can về tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” (giảm 

12 vụ/28 bị can), trong đó có một số vụ tổ chức đánh bạc quy mô lớn có sự chuẩn 

bị, tổ chức chặt chẽ, có bố trí người cảnh giới từ xa, phục vụ ăn uống tại chỗ và tổ 

chức ở những địa điểm có địa hình rừng núi hiểm trở, khó bị phát hiện. Đáng chú ý 

là vụ “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” do Trịnh Đình Quý và đồng phạm tổ chức 

xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc khu vực hồ Phú Ninh, xã Tam Xuân 2, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt 

quả tang, triệt phá vào ngày 09/4/2020. Cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can để 

điều tra và liên ngành tố tụng cấp tỉnh đã xác định vụ án trên làm án trọng điểm. 

Tội “Chống người thi hành công vụ” không tăng so với cùng kỳ năm 2019 

nhưng đáng chú ý trong kỳ xảy ra 04 vụ chống người đang làm nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid -19. Điển hình như vụ Nguyễn Ngọc Phương đã có hành vi 

dùng hung khí nguy hiểm đánh vào đầu anh Phạm Ngọc Dưỡng, là cán bộ của 

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 tại chân Đèo Le, huyện Nông Sơn. Vụ án đã 

được giải quyết theo thủ tục rút gọn, tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Phương mức án 09 

tháng tù giam, đã kịp thời phục vụ tình hình chính trị tại địa phương. 

Tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường thủy” đã xảy ra 113 vụ (giảm 02 vụ), làm 100 

người chết, 54 người bị thương (giảm 09 người chết, 02 người bị thương), đã khởi 

tố 28 vụ/29 bị can (giảm 09 vụ/09 bị can). Trong đó đáng chú ý là các vụ lật 

thuyền xảy ra trên sông Vu Gia và sông Thu Bồn làm 11 người chết.  

3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường 

Đã khởi tố mới 279 vụ/303 bị can (tăng 09 vụ/35 bị can), trong đó chiếm tỷ 

lệ cao là tội Trộm cắp tài sản (153 vụ/129 bị can, chiếm 46,4%).  

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019; 

đã khởi tố 24 vụ/20 bị can (tăng 10 vụ/02 bị can). Nổi lên là tình trạng một số đối 

tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong lĩnh vực đất đai đã thực hiện 

hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng mua bán 

đất. Tính chất các vụ lừa đảo thông qua việc sử dụng mạng xã hội zalo, facebook 

ngày càng phức tạp, tinh vi. Điển hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh 

Quảng Nam phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá Chuyên án 290TQ, bắt giữ và khởi tố 11 đối 

tượng, do đối tượng Low Boon Leng (quốc tịch Malaysia) chủ mưu, cầm đầu. Các 

đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1000 tài khoản giao dịch ngân 

hàng qua internet, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.  

Đã khởi tố 153 vụ/129 bị can về Tội “Trộm cắp tài sản” (giảm 14 vụ/42 bị 

can). Đáng lưu ý là tình hình trộm cắp tài sản xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp, 

trường học diễn biến phức tạp. Điển hình như vụ kẻ gian đột nhập trộm tài sản tại 

phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, phòng làm việc của Bí 

thư Huyện uỷ Núi Thành, trụ sở Phòng Giáo dục huyện Núi Thành. 

Đối với loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường toàn 

tỉnh đã phát hiện và tiếp nhận 38 nguồn tin (giảm 09 tin), đã khởi tố 21 vụ/37 bị can 
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(giảm 11 vụ, tăng 21 bị can). Trong thời gian qua nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời 

của các cấp chính quyền và sự xử lý nghiêm minh của các cơ quan tiến hành tố 

tụng đã kéo giảm 17% số vụ việc bị phát hiện và 33,5% diện tích rừng bị thiệt hại 

(năm 2019: 724.993 m 2, năm 2020: 482.230,8 m2).  

4. Tội phạm về ma tuý 

Tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Đã khởi tố 88 

vụ/96 bị can (tăng 11 vụ, giảm 07 bị can). Các cơ quan chức năng đã tạm giữ 9.546 

gam heroin; 167,867 gam methamphetamine: 87,561 gam MDMA; 33,782 gam 

ketamine và 92,13 gam “cỏ Mỹ”. Phương thức, thủ đoạn phạm tội của loại tội 

phạm này ít thay đổi, vẫn với thủ đoạn cất giấu ma túy trong người hoặc trong 

những vật dụng, đồ dùng thông dụng như giấu trong bao thuốc lá, trong hành lý cá 

nhân... nhằm tránh sự chú ý, phát hiện của cơ quan chức năng. Điển hình là vụ 

Trương Quốc Việt có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép  6,84 gam 

methamphetamine và Nguyễn Văn Đức tàng trữ trái phép 74,24 gam 

methamphetamine. 

Tệ nạn ma túy vẫn còn xảy ra nhiều ở một số địa phương, toàn tỉnh hiện có 

khoảng 2.508 người nghiện (2.463 nam; 45 nữ), so với cùng kỳ năm 2019 thì tăng 

12% (2.508 người/2.103 người), chủ yếu là nghiện mới. Tình trạng sử dụng ma túy 

tổng hợp có chiều hướng gia tăng, độ tuổi sử dụng ngày càng trẻ hóa (từ 16 tuổi 

đến 30 tuổi chiếm 66,5% số người nghiện).  

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ  

Đã khởi tố 02 vụ/09 bị can (tăng 02 bị can). Đáng chú ý, là vụ Tham ô tài 

sản xảy ra tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, với số tiền tham ô lên đến hơn 105 tỷ 

đồng. Đây là vụ án có số tiền tham ô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. Vụ án đang được chỉ đạo tập trung giải quyết. 

6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 

Đã khởi tố 01 bị can về tội “Không tố giác tội phạm” (giảm 01 bị can). 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM 

SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong 

lĩnh vực hình sự 

1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 1.024 nguồn tin về 

tội phạm, thụ lý mới 903 tin (tăng 56 tin). Cơ quan hữu quan đã giải quyết 764 tin, 

đạt tỷ lệ 74,6%, trong đó khởi tố vụ án hình sự 490 tin. Hiện còn 260 tin đang giải 

quyết (không có tin quá hạn giải quyết). 

Đã tiến hành 19 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại các cơ quan hữu quan; đã ban hành 11 kiến 

nghị khắc phục vi phạm trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Đã yêu cầu khởi tố vụ án đối với 06 tin báo; yêu cầu kiểm tra, xác minh đối 

với 445 nguồn tin về tội phạm; yêu cầu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đối với 03 

nguồn tin về tội phạm. Viện kiểm sát đã phối hợp kiểm tra xác minh 03 nguồn tin 

liên quan đến xâm phạm hoạt động tư pháp. 
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1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự   
Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 835 vụ/1.300 bị can (án mới 

khởi tố 548 vụ/812 bị can, tăng 18 vụ/32 bị can). Cơ quan điều tra đã giải quyết: 

508 vụ/760 bị can - đạt tỷ lệ 60,8% (tăng 0,6%), trong đó kết thúc điều tra đề nghị 

truy tố 418 vụ/741 bị can, đình chỉ điều tra 10 vụ/10 bị can (Khoản 2 Điều 155 

BLTTHS: 09 vụ/09 bị can; bị can bị mắc bệnh tâm thần: 01 vụ/01 bị can), tạm đình 

chỉ điều tra 80 vụ/09 bị can. Số án còn tại Cơ quan điều tra 327 vụ/540 bị can. Phối 

hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định được 26 vụ/32 bị can làm án trọng 

điểm và 01 vụ/01 bị can làm án rút gọn.  

Ra quyết định khởi tố 02 bị can; hủy bỏ 07 quyết định không đảm bảo căn cứ 

của các cơ quan liên quan; không phê chuẩn 01 quyết định gia hạn tạm giữ; yêu 

cầu bắt tạm giam đối với 02 bị can; yêu cầu thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 

06 vụ/06 bị can; yêu cầu khởi tố 02 vụ, 12 bị can; ban hành yêu cầu điều tra đối với 

385 vụ án; Kiểm sát viên tham gia 669 lần khám nghiệm hiện trường, tử thi, đối 

chất, nhận dạng, khám xét, thực nghiệm điều tra; 28 lần trực tiếp lấy lời khai người 

bị bắt, tạm giữ, người làm chứng và 150 lần trực tiếp hỏi cung bị can.  

Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện khắc phục vi 

phạm trong hoạt động điều tra; ban hành 01 kiến nghị Chủ tịch UBND huyện tăng 

cường chỉ đạo về mặt quản lý Nhà nước, có các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế các 

nguyên nhân phát sinh vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, Chủ 

tịch UBND huyện đã đồng thuận ban hành văn bản tiếp thu kiến nghị. 

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai 

đoạn truy tố 

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 435 vụ/766 bị can (thụ lý 

mới 418 vụ/741 bị can, giảm 22 vụ/108 bị can); đã giải quyết: 384 vụ/636 bị can - 

đạt tỷ lệ 88,3% (tăng 1,1%), trong đó truy tố chuyển Tòa: 383 vụ/635 bị can, đình 

chỉ: 01 vụ/01 bị can (Khoản 2 Điều 155 BLTTHS). Số còn đang giải quyết 51 

vụ/130 bị can.  

1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự 

- Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 447 vụ/815 bị cáo theo thủ 

tục sơ thẩm (số mới thụ lý 383 vụ/635 bị cáo, tăng 08 vụ/56 bị cáo). Tòa án đã giải 

quyết: 300 vụ/483 bị cáo-đạt tỷ lệ 67%. Còn 147 vụ/332 bị cáo chưa giải quyết. 

- Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm 144 

vụ/198 bị cáo (thụ lý mới 143 vụ/197 bị cáo). Tòa án đã giải quyết 124 vụ/178 bị 

cáo – đạt tỷ lệ 86%. Hiện còn 20 vụ/20 bị cáo chưa giải quyết.  

Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Toà án cùng cấp tổ chức được 37 phiên 

tòa xét xử rút kinh nghiệm đúng theo tinh thần cải cách tư pháp. 

 Đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 16 vụ/63 bị cáo (số mới: 14 vụ/39 bị 

cáo), Tòa án đã giải quyết 04 vụ/26 bị cáo, HĐXX chấp nhận kháng nghị đối với 

04 vụ/26 bị cáo (đạt tỷ lệ 100%, vượt 30% so với chỉ tiêu Nghị quyết 96 và chỉ tiêu 

Ngành); ban hành 01 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.  

1.5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự 

 1.5.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 
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Đã kiểm sát 347 người bị tạm giữ (số mới 344 người, tăng 79 người); cơ quan 

chức năng đã giải quyết 338 người, đạt tỷ lệ 97,4% (Cơ quan bắt giữ trả tự do 08 

người - chưa đủ căn cứ để khởi tố: 07 người; không phê chuẩn quyết định gia hạn 

tạm giữ 01 người). Hiện còn 09 người đang tạm giữ. Tỷ lệ xử lý hình sự đạt 97,6% 

(vượt 0,6% so với chỉ tiêu Ngành đề ra). 

Đã kiểm sát 942 bị can bị tạm giam (số mới 437 bị can, tăng 57 bị can); các 

cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết 375 bị can, đạt tỷ lệ 39,8%; hiện còn 567 bị 

can đang tạm giam. 

 Đã tiến hành 31 cuộc trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại 

tạm giam và Nhà tạm giữ; đã ban hành 10 kiến nghị, 02 yêu cầu yêu cầu khắc phục 

các vi phạm. 

1.5.2. Kiểm sát thi hành án hình sự 

Đã kiểm sát 1.225 bị án; đã thi hành án: 343 bị án tù có thời hạn, 171 bị án 

treo và cải tạo không giam giữ đã chấp hành xong; 03 bị án treo, cải tạo không 

giam giữ phạm tội mới. 

Đã tiến hành 21 cuộc trực tiếp kiểm sát tại Trại giam An Điềm – Bộ Công an, 

Cơ quan THAHS Công an cấp huyện và UBND cấp xã; đã ban hành 03 kiến nghị 

yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự. 

Đã kiểm sát hồ sơ và lập thủ tục đề nghị Hội đồng xét giảm thời hạn chấp 

hành án phạt tù cho 944 phạm nhân; tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 14 

phạm nhân. Viện kiểm sát cấp huyện đã kiểm sát việc xét rút ngắn thời gian thử thách 

của án treo đối với 53 bị án; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải 

tạo không giam giữ đối với 16 bị án. 

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo 

quy định của pháp luật   

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình 

 Đã kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện đối với 08 vụ, việc, không có trường 

hợp nào đương sự có khiếu nại. 

 Thụ lý kiểm sát 2.711 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm (thụ lý mới: 2.321 vụ, 

việc, giảm 67 vụ, việc). Tòa án đã giải quyết 1.550 vụ, việc – đạt tỷ lệ 57,2%. Hiện 

còn 1.161 vụ, việc. 

Đã thụ lý kiểm sát 80 vụ theo thủ tục phúc thẩm (thụ lý mới: 73 vụ, tăng 02 

vụ). Toà án đã  giải quyết 42 vụ. Hiện còn 38 vụ chưa giải quyết. 

Đã ban hành 07 kháng nghị ngang cấp (số mới 02 kháng nghị); Toà án đã giải 

quyết 05 kháng nghị, chấp nhận 05/05 kháng nghị của Viện kiểm sát, đạt 100% 

(vượt 30% so với chỉ tiêu của Nghị quyết 96 và chỉ tiêu Ngành đề ra). Ngoài ra, hai 

cấp kiểm sát ban hành 05 kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục vi phạm trong công 

tác xét xử và 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm; yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập 

chứng cứ đối với 10 vụ, việc. Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 09 phiên tòa 

dân sự rút kinh nghiệm. Kiểm sát viên tham gia xem xét thẩm định tại chỗ và định 

giá tài sản có tranh chấp đối với 33 vụ, việc. 
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 2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, 

thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật 

Đã kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện đối với 08 vụ, việc; có 04 đơn khiếu 

nại của đương sự, Viện kiểm sát tham gia 04 phiên họp giải quyết đơn khiếu nại 

(kết quả là bác 04 đơn khiếu nại). 

Đã thụ lý kiểm sát 184 vụ theo thủ tục sơ thẩm (thụ lý mới: 133 vụ, tăng 05 

vụ). Tòa án đã giải quyết 39 vụ - đạt tỷ lệ 21,1%. Hiện còn 145 vụ chưa giải quyết. 

Đã thụ lý kiểm sát 10 vụ theo thủ tục phúc thẩm (thụ lý mới, tăng 03 vụ). 

Tòa án đã xét xử 05 vụ. Hiện còn 05 vụ chưa giải quyết.  

 Đã ban hành 03 kháng nghị phúc thẩm ngang cấp (số mới 02 kháng nghị), 

Toà án đã giải quyết 01 kháng nghị và chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát (đạt 

100%, vượt 30% chỉ tiêu Quốc hội và của Ngành), ban hành 02 kiến nghị, 05 yêu 

cầu thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ. Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 

04 phiên tòa rút kinh nghiệm.   

2.3. Công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính 

Viện kiểm sát cấp huyện thụ lý kiểm sát 134 việc; Tòa án đã giải quyết 125 

việc; hiện còn 09 việc chưa giải quyết. 

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 

Đã kiểm sát 6.856 việc/1.829.398.300.000 đồng, trong đó số việc có điều 

kiện thi hành 4.549 việc/1.037.763.932.000 đồng. Đã giải quyết: 2.623 

việc/94.501.456.000 đồng (thi hành xong 2.590 việc/80.508.836.000 đồng - đạt tỷ 

lệ 56,9% về việc và 7,8% về tiền trên số có điều kiện thi hành). Cả hai cấp thực 

hiện giám sát 100% việc tiêu hủy, kê biên, định giá tài sản để thi hành án; tiến 

hành 15 cuộc phúc tra; ban hành 05 kiến nghị , 03 công văn yêu cầu khắc phục vi 

phạm.  

Đã thụ lý 28 việc thi hành án hành chính (mới: 16 việc); đã thi hành xong: 05 

việc; còn lại: 23 việc chưa thi hành. 

4. Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp  

4.1. Công tác tiếp công dân 

Trong kỳ, toàn Ngành đã tiếp 69 lượt công dân (giảm 47 lượt). Đa số công 

dân đến nộp đơn khiếu nại các quyết định tố tụng hình sự; khiếu nại về tranh chấp 

đất đai, vay mượn tài sản, về chế độ chính sách... 

 4.2. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn  

- Đã tiếp nhận 179 đơn (thụ lý mới 176 đơn, giảm 24 đơn). Hiện đã phân 

loại 179 đơn. Đã đã thụ lý 07 đơn/06 việc thuộc thẩm quyền (thụ lý mới 06 đơn/05 

việc; giảm 05 đơn/05 việc); đã giải quyết 06 đơn/05 việc (đạt tỷ lệ 100%; vượt 

20% so với chỉ tiêu của Ngành). Thụ lý 02 đơn/02 việc do cơ quan Đảng, Nhà 

nước, các cơ quan có chức năng giám sát, báo chí chuyển đến; hiện đã giải quyết 

xong. 

 Qua hoạt động kiểm sát đã ban hành 01 công văn yêu cầu cơ quan liên quan 

ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và 02 công văn yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài 

liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hằng tháng lãnh đạo Viện tham gia 
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các buổi tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh do Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì; 

tham gia tư vấn cho Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tại địa phương giải quyết 

03 đơn khiếu nại của công dân. Các đơn do Viện kiểm sát tư vấn giải quyết có chất 

lượng và đúng với các quy định của pháp luật.  

III. NHẬN XÉT CHUNG 

 1. Những ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã 

bám sát các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát 

nhân dân, nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, 

Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nghị 

quyết của Cấp ủy Đảng và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 để triển khai thực 

hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao. Tính chất tội phạm, các tranh 

chấp trong lĩnh vực dân sự, HNGĐ, hành chính phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày 

càng phức tạp trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 gây ra nhưng với sự quyết tâm 

cao của tập thể lãnh đạo Viện và công chức, người lao động trong toàn ngành 

Kiểm sát Quảng Nam, 6 tháng đầu năm 2020 ngành Kiểm sát Quảng Nam đã hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự 

có nhiều chuyển biến tích cực: Quá trình giải quyết án đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật; không để xảy ra trường hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội; không để 

xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; ra quyết định khởi tố 02 bị can và yêu cầu điều tra; 

kịp thời huỷ bỏ quyết định tạm giữ đối với 06 người vì xét thấy không đủ căn cứ để 

khởi tố bị can, lệnh tạm giam 01 bị can, quyết định bảo lĩnh 01 bị can; tỷ lệ số 

người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt tỷ lệ cao (đạt 97,6%, vượt 

0,6% so với chỉ tiêu Ngành đề ra); tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019 và dưới tỷ lệ khống 

chế của Ngành; công tác kháng nghị hình sự được tăng cường, nhất là kháng nghị 

ngang cấp, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt 100%. Công tác kiểm sát trong 

hoạt động tư pháp được chú trọng, đạt hiệu quả cao: Đã ban hành 26 kháng nghị, 

39 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan 

tư pháp; các kiến nghị và kháng nghị đã giải quyết được chấp nhận 100%.  

Công tác phối hợp với ban ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt 

chẽ và hiệu quả hơn. Đã tham mưu đắc lực cho cấp uỷ, chính quyền địa phương 

giải quyết nhiều vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, được cấp uỷ địa phương 

tín nhiệm cao; đặc biệt, đã tham mưu cho Ban Nội chính để trình cho Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 22/5/2020 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; dự thảo Quy chế phối 

hợp giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng 

Nam trong lĩnh vực đất đai.  

2. Những hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác của ngành Kiểm sát Quảng 

Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng còn một số hạn chế, tồn tại, như:  
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- Tiến độ giải quyết án của Cơ quan điều tra còn chậm: Đạt tỷ lệ 60,8% (508 

vụ/835 vụ). 

- Tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát chưa đạt chỉ tiêu Ngành đề ra: Đạt tỷ 

lệ 88,3% (384 vụ/435 vụ). 

- Do trách nhiệm của một số cán bộ, Kiểm sát viên được phân công thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra chưa cao; chưa phát huy hết hiệu quả 

trong công tác phối hợp giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán trong việc 

nghiên cứu, thu thập, đánh giá chứng cứ nên vẫn còn xảy ra tình trạng trả hồ sơ 

điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong kỳ các cơ quan tiến 

hành tố tụng đã trả 10 vụ án (có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát) để 

điều tra bổ sung, chiếm tỷ lệ 2,1%, trong đó:  

+ Viện kiểm sát đã trả Cơ quan điều tra 04 vụ - chiếm tỷ lệ 01% (thiếu chứng 

cứ 03 vụ, phát sinh tình tiết mới 01 vụ). 

+ Tòa án trả Viện kiểm sát 05 vụ - chiếm tỷ lệ 1,1% (do thiếu chứng cứ 02 vụ, 

có căn cứ cho rằng bị can bị can còn thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là 

tội phạm 01 vụ, có căn cứ cho rằng còn có đồng phạm khác 02 vụ). 

IV. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG ĐIỀU TRA, 

TRUY TỐ, XÉT XỬ  

Trong thời gian qua mối quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, 

xét xử giữa các cơ quan liên ngành tố tụng tỉnh Quảng Nam không ngừng được 

củng cố, tăng cường và tạo được chuyển biến tích cực. Sự phối hợp đồng bộ giữa 

các cơ quan tư pháp được thể hiện trên các hoạt động cụ thể như: Công tác tiếp 

nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được được thực hiện 

nghiêm túc theo Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết; trong hoạt động điều tra 

giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên, việc 

điều tra thực hiện theo đúng kế hoạch, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ quá trình 

điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, đảm bảo tiến độ điều tra, đầy đủ chúng cứ 

và thủ tục tố tụng, các yêu cầu của Viện kiểm sát hầu hết được CQĐT thực hiện; 

trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử Kiểm sát viên và Thẩm phán chủ động 

phối hợp trao đổi, giải quyết kịp thời những vướng mắc, hạn chế việc trả hồ sơ 

điều tra bổ sung. Viện kiểm sát và Tòa án thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp 

giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Đối với các vụ án có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố 

tụng, các vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Viện kiểm sát cấp dưới báo 

cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên và chủ động tổ chức họp liên ngành hai cấp để 

giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật. 

V. VIỆC THỰC HIỆN CÁC KHÁNG NGHỊ, KIẾN NGHỊ CỦA 

NGÀNH BAN HÀNH 

Trong thời gian qua VKSND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ “Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”. Thông qua 

các hoạt động này, đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp 

trên địa bàn tỉnh, từ đó ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan 

và cá nhân có vi phạm phải khắc phục sửa chữa kịp thời. Chính nhờ những biện 



9 
 
pháp tác động của Viện kiểm sát đã hạn chế những sai sót của các cơ quan tư pháp, 

giúp cho pháp luật được thực thi thống nhất, nghiêm minh. 

Qua theo dõi, nhận thấy hầu hết các đơn vị có vi phạm được Viện kiểm sát 

kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đều tiếp thu, thực hiện nghiêm túc. Trong số 10 

kháng nghị được giải quyết thì HĐXX Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận 10/10 

kháng nghị (đạt tỷ lệ 100%); các đơn vị có vi phạm chấp nhận thực hiện 39/39 kiến 

nghị Viện kiểm sát đã ban hành. Tuy nhiên, trên thực tế một số vi phạm được nêu 

trong kiến nghị vẫn còn tồn tại, chưa được khắc phục triệt để do một số nguyên 

nhân chủ quan và khách quan.  
 

 VI. NHỮNG VỤ, VIỆC TỒN ĐỌNG KÉO DÀI CHƯA ĐƯỢC GIẢI 

QUYẾT: Không. 
 

VII. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ 

XUẤT 

 1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, nhất là cơ 

quan Tài nguyên – Môi trường thường không kịp thời phúc đáp các văn bản yêu 

cầu giải thích, hướng dẫn về xử lý tài sản là đất đai của các cơ quan tố tụng, đã gây 

trở ngại cho việc thi hành bản án. Kính đề nghị HĐND tỉnh có biện pháp tác động 

khắc phục tình trạng trên, để công tác của các cơ quan tư pháp được thuận lợi, hiệu 

quả hơn. 

2. Qua công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử 

lý hành chính tại Tòa án nhân dân, VKSND tỉnh Quảng Nam nhận thấy có một số 

vướng mắc, bất cấp trong quy định của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 

20/01/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (gọi tắt là Pháp lệnh 09) và khó khăn 

trong nhận thức và áp dụng đối với một số quy định của pháp luật còn mâu thuẫn. 

Cụ thể: 

- Vướng mắc, bất cấp trong quy định của Pháp lệnh số 09: 

Tại phiên họp, người tiến hành phiên họp, người tham gia phiên họp phải 

tiếp xúc trực tiếp đối với đối tượng bị đề nghị xem xét, quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính. Các đối tượng này chủ yếu là đối tượng nghiện ma 

tuý, nhiều đối tượng đang trong tình trạng loạn thần, có nhiều tiền án, tiền sự, bị 

nhiễm HIV… nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định về bảo vệ phiên họp 

nhằm đảm bảo an toàn cho người tiến hành phiên họp, người tham gia phiên họp. 

- Vướng mắc, bất cập trong quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012: 

 Luật XLVPHC quy định về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính phải thông qua nhiều giai đoạn với sự tham gia của 

nhiều cơ quan, người có thẩm quyền (Công an cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp xã, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện hoặc 

Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện) trước khi chuyển 

sang TAND cấp huyện để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính. Trong khi đó, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này nhiều khi chưa đảm bảo 

hiệu quả, quan điểm của các cơ quan liên quan đối với một số vấn đề không thống 
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nhất, hồ sơ bị trả đi trả lại nhiều lần, dẫn đến tình trạng ách tắc hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Vướng mắc trong nhận thức và áp dụng đối với một số quy định pháp luật 

còn mâu thuẫn: 

Hiện nay có sự khác nhau về thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa Luật Phòng, chống ma 

tuý và Luật XLVPHC, cụ thể khoản 2 Điều 28 Luật Phòng, chống ma tuý quy định 

việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện quyết định nhưng khoản 2 Điều 105 Luật XLVPHC lại quy định TAND 

cấp huyện mới có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

VKSND kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm đến những vướng 

mắc, khó khăn này và kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ để để 

công tác xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND 

đạt hiệu quả cao hơn. 

VIII. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TRONG KỲ 

MỚI 

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu 

trong Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội giao cho ngành 

Kiểm sát nhân dân, nhất là việc đề ra giải pháp nâng cao hơn nữa trách nhiệm 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. 

3. Tổ chức Hội thi “Kỹ năng viết, trình bày bài phát biểu của Kiểm sát viên 

tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự”. 

4. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa 

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

Quảng Nam trong lĩnh vực đất đai. 

 

Trên đây, là Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Nam tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX./. 

 

 

 Nơi nhận:                                                                VIỆN TRƯỞNG 
- Bí thư Tỉnh ủy (chỉ đạo);  

- Chủ tịch HĐND tỉnh (giám sát);           (Đã ký) 

- Đại biểu HĐND (giám sát);                                                  
- Lưu: VT, TH. 

 

                     Nguyễn Văn Quang 
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