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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO TÓM TẮT
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 4, Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa X

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện
trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo đầy đủ kết quả công tác
của ngành Kiểm sát Quảng Nam trong năm 2021 và đã gửi đến quý đại
biểu. Nay, tôi xin phép được trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác
của Ngành trong 11 tháng năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến
31/10/2021) như sau:
I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
Tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh trong kỳ được các cơ
quan chức năng phát hiện và khởi tố tăng so với cùng kỳ năm 2020; đã
khởi tố 1.021 vụ/1.695 bị can (tăng 79 vụ/288 bị can ≈8,2%). Trong đó,
tăng đáng kể là tội phạm về trật trật tự xã hội, cụ thể là tội phạm giết
người, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc tăng mạnh. Một số loại tội
phạm được phát hiện có chiều hướng giảm như tội phạm xâm hại tình dục
trẻ em, tội phạm về ma túy... nhưng xét về tính chất, hành vi phạm tội và
hậu quả tội phạm để lại cho thấy các loại tội phạm này vẫn đang diễn
biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn tỉnh.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,
KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
1. Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát Quảng Nam nên năm 2021
tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam đã đề ra
nhiều giải pháp để triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả
tích cực trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư
pháp trong lĩnh vực hình sự; không để xảy ra các trường hợp đình chỉ
điều tra vì bị can không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên
không phạm tội
Đã kiểm sát việc giải quyết 1.609 nguồn tin về tội phạm, Cơ quan hữu
quan đã giải quyết 1.467 nguồn tin, đạt tỷ lệ 91,2% (tăng 6,2%); đã kiểm sát
điều tra 1.361 vụ/2.371 bị can, Cơ quan điều tra đã giải quyết 974
vụ/1.659 bị can, đạt tỷ lệ 71,6 % (không tăng, giảm so với cùng kỳ năm
2020); Viện kiểm sát đã truy tố chuyển Tòa 774 vụ/1.517 bị can, đạt tỷ lệ
91,4% (tăng 0,3% ); Tòa án đã giải quyết 774 vụ/1.295 bị cáo theo thủ tục sơ
thẩm và 277 vụ/370 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.
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VKSND hai cấp phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định
61 vụ án trọng điểm và 04 vụ án rút gọn; đã tiến hành 47 cuộc trực tiếp
kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đã hủy bỏ 02
quyết định khởi tố bị can và thay đổi quyết định khởi tố bị can không
đảm bảo căn cứ; yêu cầu khởi tố 05 vụ, 02 bị can. VKS trực tiếp khởi tố
01 vụ; không phê chuẩn 02 lệnh, quyết định không đảm bảo căn cứ; ban
hành 16 kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm
trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét
xử. Đã kháng nghị phúc thẩm đối với 19 vụ/34 bị cáo, Tòa án đã giải
quyết 11 vụ/15 bị cáo, chấp nhận kháng nghị 10 vụ/14 bị cáo, đạt tỷ lệ
91% (vượt 21% so với chỉ tiêu Nghị quyết 96 của Quốc hội); báo cáo đề
nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 20 vụ/31 bị cáo. Phối
hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 126 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm
đúng theo tinh thần cải cách tư pháp.
Trong lĩnh vực kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự:
đã kiểm sát việc giải quyết 720 người bị tạm giữ, 881 bị can bị tạm giam,
1.081 bị án. Đã tiến hành 127 cuộc trực tiếp kiểm sát, kiểm sát đột xuất
công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đã ban hành 01 kháng
nghị, 59 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.
Qua công tác kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù
trước thời hạn và rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo, giảm thời
hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, VKS không chấp nhận
giảm, tha tù đối với 14 trường hợp vì không đủ điều kiện và được Hội
đồng xét giảm chấp nhận.
2. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác tiếp tục được tăng
cường và đạt hiệu quả trên tất cả lĩnh vực công tác.
- Đã kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc phẩm 3.840
vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những
việc khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ
chức 41 phiên tòa rút kinh nghiệm; ban hành 09 kiến nghị khắc phục vi
phạm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong hoạt động công chứng, 37 yêu
cầu thu thập chứng cứ; đã kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với 17 vụ,
Tòa án đã giải quyết 05 vụ, chấp nhận kháng nghị 04 vụ, đạt tỷ lệ 80% (vượt
10% so với chỉ tiêu của Quốc hội).
- Đã kiểm sát việc giải quyết 5.249 việc thi hành án dân sự, với số
tiền hơn 1,4 tỷ đồng; kiểm sát 24 việc thi hành án hành chính đã thi hành
xong. Tiến hành 19 cuộc trực tiếp kiểm sát, phúc tra công tác thi hành án
dân sự.
- VKS hai cấp đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong
công tác tiếp công dân, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Toàn Ngành đã tiếp 77 lượt
công dân, đã tiếp nhận và phân loại 415 đơn; thụ lý 18 đơn thuộc thẩm
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quyền, đã giải quyết 13 đơn. Hàng tháng lãnh đạo Viện tham gia đầy đủ
buổi tiếp công dân do Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trì.
3. Công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội
phạm và giải quyết án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả; đã giải quyết kịp thời các vụ án phức
tạp, án trọng điểm, các vụ án dư luận xã hội quan tâm; triển khai thực
hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết. Đơn vị đã đồng chủ trì
tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày
22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội
phạm; 03 năm về thực hiện Quy chế phối hợp số 01 ngày 15/11/2018 của
liên ngành tư pháp tỉnh Quảng Nam và Giao ban 9 tháng công tác phối
hợp trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự. Ký
kết Quy chế phối hợp mới trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.
* Tóm lại: trong 11 tháng năm 2021 ngành Kiểm sát Quảng Nam đã
vượt qua những khó khăn như ảnh hưởng của đại dịch Covid -19; số
lượng vụ, việc thụ lý, giải quyết gia tăng đáng kể so với cùng kỳ nhưng
toàn Ngành đã ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ
tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội và Ngành giao. Hầu hết các chỉ tiêu công tác
đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2020, như: tỷ lệ giải quyết nguồn tin về
tội phạm tăng 6,2%, tỷ lệ giải quyết án của VKS tăng 03%; tỷ lệ án Toà
án trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp hơn tỷ lệ khống chế của Ngành; tỷ lệ
kháng nghị phúc thẩm của VKS được chấp nhận vượt 18,7%. Đơn vị
cũng đã thực hiện tốt khâu công tác đột phá “tăng cường quyền năng
pháp lý của Kiểm sát viên trong hoạt động tố tụng gắn với hiệu quả, kết
quả công việc được giao, nhất là quyết tâm không để xảy ra vi phạm thời
hạn tố tụng...”. Kết quả quan trọng nhất là đơn vị không để xảy ra trường
hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định; không để xảy ra
trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội hoặc Tòa án tuyên
bị cáo không phạm tội; nội bộ cơ quan được đoàn kết, thống nhất, không
có trường hợp công chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
VKSND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh triển khai giám sát chuyên đề
đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng để kéo giảm tình hình vi phạm,
tội phạm xâm phạm tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.
Trên đây, là báo cáo tóm tắt kết quả công tác của VKSND tỉnh
Quảng Nam trong 11 tháng năm 2021. Trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng
nghe của quý đại biểu. Kính chúc quý đại biểu sức khỏe, chúc kỳ họp của
chúng ta thành công tốt đẹp./.

