
 

 

BÁO CÁO 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam  

tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

sát nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/12/2019 đến 31/10/2020 như sau:  

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

Tình hình tội phạm xảy ra trong kỳ trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức 

năng phát hiện, tiếp nhận và khởi tố giảm so với cùng kỳ năm 2019. Đã khởi tố 

xử lý hình sự 944 vụ/1.371 bị can (giảm 06 vụ, tăng 74 bị can ≈ 0,6%)1. Một số 

loại tội phạm vẫn đang diễn biến phức tạp như tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, 

tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy. 

1. Tội phạm về an ninh quốc gia: Trong kỳ, không khởi tố hình sự về tội 

phạm trên lĩnh vực này.  

2. Tội phạm về trật tự xã hội 

Đã khởi tố 312 vụ/664 bị can (giảm 01 vụ, tăng 10 bị can). Chiếm tỷ lệ cao 

là tội “Cố ý gây thương tích”, 105 vụ/123 bị can – chiếm tỷ lệ 33,7%. Nhóm tội 

phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự của con người có chiều hướng tăng 

như tội giết người, xâm hại tình dục trẻ em; nhóm tội phạm xâm phạm an toàn 

công cộng, trật tự công cộng có chiều hướng giảm, nhất là tội “ Đánh bạc”, “Tổ 

chức đánh bạc”. 

Trong kỳ, đã phát hiện 24 vụ xâm hại tình dục trẻ em (tăng 10 vụ); đã khởi 

tố 20 vụ/23 bị can (tăng 05 vụ/10 bị can). Số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ngày 

càng tăng thể hiện sự suy đồi, tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh 

thiếu niên trong xã hội, kể cả những người có tuổi đáng bậc cha chú của trẻ. Đáng 

lưu ý, trong số 23 bị can mới khởi tố có 03 bị can có độ tuổi từ 14 tuổi đến dưới 

16 tuổi, cho thấy tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng trẻ hoá. Trước thực 

trạng trên, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc một cách mạnh 

mẽ nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi loại tội phạm này, trong đó ngành Kiểm sát Quảng 

Nam đã kiên quyết kháng nghị đối với các bản án tuyên mức hình phạt chưa 

nghiêm minh. 

Tội phạm giết người nổi lên là các vụ án giết người với tính chất đặc biệt 

nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các cá nhân trong đời sống sinh hoạt 

hằng ngày. Trong đó, đáng báo động là tình trạng giết người thân, chỉ vì những 

mâu thuẫn không đáng kể mà các đối tượng nhẫn tâm ra tay sát hại cha, vợ, con 

của mình gây phẫn nộ, hoang mang trong dư luận. Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh xảy 

ra 26 vụ án giết người (tăng 09 vụ), đã khởi tố 25 vụ/21 bị can (tăng 12 vụ/01 bị 

                                           
1 Tình hình, số liệu được so sánh với cùng kỳ năm 2019 
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can), có 05 vụ giết người thân. 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; ông Võ Đức Dương dùng 

búa đập nhiều cái vào đầu con ruột là Võ Đức Pháp; vụ Phạm Văn Tới giết vợ là 

chị Phạm Thị Tuyết trong khi chị Tuyết đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi.  

Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tuy không tăng so với cùng kỳ năm 

2019 nhưng tính chất các vụ án rất phức tạp, thủ đoạn phạm tội tinh vi; có nhiều 

bị can tham gia; đã khởi tố 72 vụ/375 bị can; các đối tượng phạm tội thường sử 

dụng thiết bị điện tử như điện thoại smartphone, máy tính có kết nối mạng internet 

để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức 

ghi bán số đề, lô đề và cá độ bóng đá trên các trang mạng trực tuyến với số lượt 

cá cược lên đến hàng ngàn lượt.  

Đáng chú ý là tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19. Trong 

kỳ, đã phát hiện 01 vụ “Tổ chức cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam 

trái phép – Đưa hối lộ”, 01 vụ “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái 

phép” và 04 vụ chống người đang thi hành công vụ phòng, chống Covid-19. Lãnh 

đạo VKSND tỉnh đã có chỉ đạo quyết liệt trong quá trình giải quyết các vụ án nêu 

trên, đã góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

nhà. 

Các vụ “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có chiều 

hướng giảm; đã xảy ra 147 vụ, làm 109 người chết và 71 người bị thương (giảm 

35 vụ, 50 người chết, 02 người bị thương). Đã khởi tố để điều tra đối với 45 vụ/50 

bị can. 

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

Đã khởi tố mới 463 vụ/480 bị can (giảm 39 vụ, tăng 22 bị can). Trong lĩnh 

vực án sở hữu tập trung chủ yếu là các tội Trộm cắp tài sản (đã khởi tố 264 vụ/223 

bị can), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã khởi tố 56 vụ/63 bị can) với phương 

thức thực hiện tội phạm ngày càng tinh vi, xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực giao dịch 

chuyển nhượng mua bán bất động sản và vay, mượn tiền giữa các cá nhân để 

chiếm đoạt với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đáng lưu ý là tình hình trộm 

cắp tài sản xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học diễn biến phức tạp. 

Các đối tượng đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác bảo vệ tại các cơ quan, 

trường học để đột nhập trộm cắp tài sản như 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. 

Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường trên địa bàn tỉnh có 

chiều hướng giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là tình 

trạng hủy hoại, khai thác lâm sản trái phép, gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tự 

nhiên, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Đây được xác định là một trong những 

nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở đất vừa qua tại nhiều địa phương thuộc tỉnh 

Quảng Nam. Trong kỳ, đã khởi tố để điều tra đối với 49 vụ/54 bị can (giảm 10 vụ, 

tăng 10 bị can). Số bị can khởi tố tăng cho thấy các cơ quan chức năng đã kiên 

quyết đấu tranh đối với loại tội phạm này. 
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4. Tội phạm về ma tuý 

Tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chiều hướng gia tăng và diễn 

biến phức tạp. Đã khởi tố 161 vụ/211 bị can (tăng 31 vụ/39 bị can). Các cơ quan 

chức năng đã tạm giữ 435,704 gam ma tuý các loại (tăng 149,558 gam), trong đó 

chủ yếu là methamphetamin (182,86 gam). Bên cạnh một số đối tượng mua bán 

ma túy số lượng lớn với mục đích kiếm lời thì đa số đối tượng thực hiện hành vi 

phạm tội là thanh, thiếu niên không nghề nghiệp, sa ngã vào tệ nạn ma túy đã thực 

hiện hành vi tàng trữ, mua bán ma túy nhỏ lẻ để có tiền tiếp tục sử dụng. 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. 

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ 

Đã khởi tố mới 07 vụ/15 bị can (tăng 02 vụ/04 bị can), gồm 03 vụ/04 bị can 

về tội Tham ô tài sản, 02 bị can về tội Nhận hối lộ, 01 vụ/01 bị can về tội Lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 01 vụ về Lạm quyền trong thi hành 

công vụ, 01 vụ/03 bị can về tội Giả mạo trong công tác, 04 bị can về tội Thiếu 

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 01 vụ/01 bị can về tội Đưa hối lộ. 

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. Đến nay, đã khởi tố 

vụ án và 04 bị can để điều tra. Ngoài ra, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp thì trên địa bàn xảy ra vụ “Đưa hối lộ” để được ra khỏi khu 

vực cách ly, thể hiện sự coi thường đối với các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với việc phòng, chống dịch bệnh, xem thường tính mạng, sức 

khỏe của cộng đồng. 

6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 
Đã khởi tố 01 vụ/01 bị can về tội Trốn khỏi nơi giam và 01 bị can về tội 

không tố giác tội phạm. 

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 

VKSND hai cấp đề ra nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả khâu công 

tác này như: tham mưu cho Ban Nội chính để trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Nam ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phối 

hợp cùng Điều tra viên phân loại xử lý nguồn tin về tội phạm đúng quy định; chủ 

động phối hợp kiểm sát kết quả kiểm tra, xác minh và thông báo sắp hết thời hạn 

xác minh, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Chính vì vậy, chất lượng giải 

quyết nguồn tin về tội phạm được nâng lên và cơ bản đảm bảo về thời hạn theo 

quy định. 
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Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 1.589 tố giác, tin báo 

về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó thụ lý mới 1.460 tin (tăng 08 tin). Cơ 

quan hữu quan đã giải quyết 1.352 tin, đạt tỷ lệ 85% (giảm 02%), trong đó khởi tố vụ 

án hình sự: 938 tin, không khởi tố: 317 tin, tạm đình chỉ giải quyết: 97 tin. Hiện còn 

237 tin đang giải quyết. 

Đã tiến hành 67 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT, Cơ quan được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Ban hành 29 kiến nghị yêu cầu khắc phục 

vi phạm. 

Qua thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 

về tội phạm, Viện kiểm sát hai cấp đã yêu cầu khởi tố vụ án đối với 06 tin báo; 

yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với 1.175 nguồn tin về tội phạm; yêu cầu tiếp nhận, 

thụ lý, giải quyết đối với 05 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. 

 1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự 

 Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ về hình sự 604 người 

(số mới 600 người); cơ quan chức năng đã giải quyết 600 người, trong đó chuyển 

xử lý hình sự 583 người (đạt tỷ lệ 97,2%), trả tự do 17 người (chiếm tỷ lệ 2,8%). 

 Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.267 vụ/1.970 bị can (án 

mới 944 vụ/1.371 bị can; giảm 06 vụ, tăng 74 bị can). Cơ quan điều tra đã giải 

quyết: 911 vụ/1.412 bị can - đạt tỷ lệ 72% (giảm 02%), trong đó kết thúc điều tra 

đề nghị truy tố 750 vụ/1.384 bị can, đình chỉ điều tra 21 vụ/12 bị can (không có 

trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội), tạm đình chỉ điều tra 140 

vụ/16 bị can. Số án còn tại Cơ quan điều tra 356 vụ/558 bị can. Phối hợp với các 

cơ quan tiến hành tố tụng xác định được 45 vụ án điểm và 01 vụ án rút gọn, đã 

đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát phát hiện vi phạm của Cơ quan CSĐT Công 

an hai cấp trong hoạt động điều tra và đã ban hành 04 kiến nghị khắc phục vi 

phạm, 02 kiến nghị cơ quan chức năng phòng ngừa vi phạm, tội phạm; ra quyết 

định khởi tố, yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành điều tra đối với 01 vụ, 02 bị can; 

ra quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 01 vụ, 01 bị can; huỷ bỏ quyết 

định không khởi tố 01 vụ; hủy bỏ quyết định tạm giữ đối với 06 người, lệnh tạm 

giam đối với 01 bị can, quyết định bảo lĩnh 01 bị can; không phê chuẩn 03 lệnh 

bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, 07 quyết định gia hạn tạm giữ; yêu 

cầu bắt tạm giam đối với 11 bị can (đã bắt theo yêu cầu của Viện kiểm sát); yêu 

cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ để kiểm sát việc khởi tố đối với 28 vụ và xét phê 

chuẩn quyết định khởi tố đối với 47 bị can; yêu cầu thay đổi, bổ sung quyết định 

khởi tố 07 vụ, 13 bị can (đã thay đổi quyết định theo yêu cầu của VKS); yêu cầu 

hủy bỏ quyết định không khởi tố 01 vụ; yêu cầu khởi tố 08 vụ, 20 bị can (đã khởi 

tố 07 vụ, 10 bị can theo yêu cầu của Viện kiểm sát); ban hành yêu cầu điều tra đối 

với 1.116 vụ án; Kiểm sát viên tham gia 997 lần khám nghiệm hiện trường, tử thi, 

đối chất, nhận dạng, khám xét, thực nghiệm điều tra; 49 lần trực tiếp lấy lời khai 

người bị bắt, tạm giữ, người làm chứng và 211 lần trực tiếp và 385 lần tham gia 

hỏi cung bị can.  
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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 753 vụ/1.413 bị can (án 

mới 750 vụ/1.396 bị can, giảm 18 vụ, tăng 02 bị can); đã giải quyết: 686 vụ/1.246 

bị can - đạt tỷ lệ 91,1% (bằng so với cùng kỳ năm 2019), trong đó truy tố chuyển 

Tòa: 684 vụ/1.239 bị can, đình chỉ: 01 vụ/03 bị can (khoản 2 Điều 155 BLTTHS), 

tạm đình chỉ: 01 vụ/04 bị can; số còn đang giải quyết 67 vụ/167 bị can.  

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

- Theo thủ tục sơ thẩm: Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 765 

vụ/1.423 bị cáo (án mới: 684 vụ/1.239 bị cáo, giảm 29 vụ/62 bị cáo). Tòa án đã 

giải quyết 621 vụ/1.011 bị cáo – đạt tỷ lệ 81,9%, trong đó xét xử: 615 vụ/1.005 bị 

cáo; đình chỉ: 04 vụ/04 bị cáo (khoản 2, Điều 155 BLTTHS: 03 vụ/03 bị cáo; 01 

vụ/01 bị cáo do bị cáo chết); tạm đình chỉ: 02 vụ/02 bị cáo. Hiện còn 137 vụ/402 

bị cáo chưa giải quyết. 

- Theo thủ tục phúc thẩm: Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 260 

vụ/368 bị cáo (án mới thụ lý 259 vụ/367 bị cáo). Tòa án đã giải quyết 243 vụ/348 

bị cáo – đạt tỷ lệ 93,5%, trong đó đình chỉ xét xử 133 vụ/170 bị cáo (do bị cáo rút 

kháng cáo); đình chỉ vụ án, huỷ bản án hình sự sơ thẩm do bị cáo chết 01 vụ/01 

bị cáo; đưa ra xét xử 109 vụ/177 bị cáo, kết quả: y án sơ thẩm 60 vụ/79 bị cáo, 

sửa án 42 vụ/50 bị cáo, hủy án sơ thẩm để điều tra lại 06 vụ/44 bị cáo, hủy án sơ 

thẩm để xét xử lại 01 vụ/04 bị cáo. Hiện còn 17 vụ/20 bị cáo chưa giải quyết.  

 Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, Viện kiểm 

sát hai cấp đã phát hiện một số vi phạm của Tòa án và đã ban hành kháng nghị 

phúc thẩm đối với 26 vụ/94 bị cáo (tăng 06 vụ/58 bị cáo), 05 kiến nghị yêu cầu 

Tòa án khắc phục vi phạm. Đến nay, Tòa án cấp phúc thẩm đã giải quyết 17 kháng 

nghị, chấp nhận 14 kháng nghị, không chấp nhận 03 kháng nghị, tỷ lệ kháng nghị 

được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt 82,3% (tăng 4,5% so với cùng kỳ 2019; vượt 

12,3% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu Ngành đề ra); 05 

kiến nghị được Tòa án tiếp thu thực hiện. 

Báo cáo đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo thủ tục giám 

đốc thẩm đối với 21 vụ; VKSND cấp cao đã có quyết định kháng nghị đối với 05 

vụ, TAND cấp cao đã xét xử 04 vụ, kết quả: chấp nhận kháng nghị của VKSND 

cấp cao tại Đà Nẵng. 

* Trong kỳ, VKSND hai cấp phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 105 

phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đúng theo tinh thần cải cách tư pháp, giúp Kiểm 

sát viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (tăng 15 phiên tòa); lãnh đạo VKS hai cấp 

trực tiếp THQCT và KSXX 95 vụ án hình sự (đảm bảo chỉ tiêu Ngành đề ra).  

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

Ngành Kiểm sát Quảng Nam triển khai thực hiện có hiệu quả Chị thị số 

05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc kiểm sát việc 

bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm 

các quy định của pháp luật, quy chế của Ngành liên quan đến công tác tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án hình sự thì đơn vị chú trọng đến công tác phối hợp với 



6 
 

 

các cơ quan liên quan, nhất là UBMTTQVN hai cấp trong thực hiện trực tiếp kiểm 

sát, kiểm sát đột xuất tại các cơ sở giam, giữ, thi hành án. Đặc biệt, vừa qua 

VKSND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện 

Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2015 – 2020 và ký kết Quy 

chế phối hợp công tác (sửa đổi, bổ sung) giai đoạn 2020-2025. Đáng chú ý là để 

đảm bảo quyền liên lạc của phạm nhân tại Trại giam An Điềm, VKSND tỉnh đã 

có báo cáo đề xuất Tỉnh uỷ Quảng Nam và Tỉnh uỷ Quảng Nam đã có chỉ đạo các 

cơ quan liên quan thực hiện, đến nay tại Trại giam An Điềm đã đảm bảo hệ thống 

liên lạc cho phạm nhân. 

Nhờ triển khai thực hiện tốt các nội dung trên nên trong thời gian qua việc 

bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện 

đúng quy định của pháp luật; công tác quản lý, giáo dục phạm nhân được đảm 

bảo. 

 1.5.1. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ về hình sự 604 người 

(số mới 600 người); cơ quan chức năng đã giải quyết 600 người, trong đó chuyển 

xử lý hình sự 583 người (đạt tỷ lệ 97,2%), trả tự do 17 người (chiếm tỷ lệ 2,8%). 

 Đã kiểm sát 604 người bị tạm giữ (số mới: 600 người); cơ quan chức năng 

đã giải quyết 600 người, đạt tỷ lệ 99,3%, trong đó khởi tố bị can chuyển tạm giam 

481 người, khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 80 người, truy nã chuyển 

tạm giam 22 người, Cơ quan bắt giữ trả tự do 17 người2. Hiện còn 04 người đang 

tạm giữ.  

Đã kiểm sát 1.337 bị can bị tạm giam (số mới 825 bị can); các cơ quan tiến 

hành tố tụng đã giải quyết 700 bị can, đạt tỷ lệ 52,3%, trong đó: hủy bỏ biện pháp 

tạm giam 03 bị can; thay đổi biện pháp tạm giam: 143 bị can; trả tự do khi bị can 

có quyết định đình chỉ: 01 bị can; HĐXX trả tự do: 08 bị can; hết thời hạn tù trong 

thời gian chờ quyết định chuyển đi chấp hành án: 30 bị can; chuyển đi chấp hành 

án: 515 bị can. Bị can bị tạm giam chết do bệnh lý: 01 bị can. Hiện còn tạm giam 

636 bị can. 

Đã tiến hành 63 cuộc trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại 

tạm giam và Nhà tạm giữ; đã ban hành 19 kiến nghị, 02 yêu cầu yêu cầu khắc 

phục các vi phạm chủ yếu về hồ sơ, thủ tục giam, giữ và thực hiện chế độ ở, sinh 

hoạt cho người bị tạm giữ, tạm giam.    

1.5.2. Kiểm sát thi hành án hình sự 

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 1.310 bị án, trong đó có 02 bị án tử hình, 

02 bị án tù chung thân, 457 bị án tù có thời hạn, 849 bị án treo và cải tạo không 

giam giữ; đã thi hành án: 01 bị án tù chung thân, 393 bị án tù có thời hạn, 200 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. 

                                           
2VKS không phê chuẩn quyết định quyết định gia hạn tạm giữ 07 người; VKS không phê chuẩn lệnh bắt người bị 

giữ trong trường hợp khẩn cấp 03 người; không đủ căn cứ khởi tố bị can 07 người. 
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Đã tiến hành 62 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 15 kiến 

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

Trong kỳ, VKS tỉnh đã kiểm sát hồ sơ và lập thủ tục đề nghị Hội đồng xét 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.318 phạm nhân; tha tù trước thời hạn có 

điều kiện cho 14 phạm nhân. VKS cấp huyện đã kiểm sát việc xét rút ngắn thời gian 

thử thách của án treo đối với 65 bị án; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành 

án phạt cải tạo không giam giữ đối với 20 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   

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu 

quả khâu công tác này như: quan tâm bố trí công chức đảm bảo về số lượng, chất 

lượng và có tính kế thừa, ổn định; phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên 

tòa, phiên họp theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính; 

nâng cao kỹ năng, quy trình kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án nhằm 

phục vụ tốt cho công tác kiến nghị, kháng nghị; đẩy mạnh công tác tự đào tạo như 

tổ chức Hội thi “Kỹ năng trình bày Bài phát biểu và xử lý tình huống của Kiểm 

sát viên tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự, hành chính”. 

2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình  
- Theo thủ tục sơ thẩm: Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát 4.378 vụ, 

203 việc theo thủ tục sơ thẩm (thụ lý mới: 3.977 vụ, 193 việc; tăng 630 vụ, giảm 

562 việc). Tòa án đã giải quyết 3.400 vụ, 177 việc – đạt tỷ lệ 78%, gồm: công 

nhận sự thỏa thuận của đương sự 1.710 vụ, 81 việc; đình chỉ 1.192 vụ, 22 việc; 

xét xử 361 vụ, mở phiên họp 73 việc; tạm đình chỉ: 137 vụ, 01 việc. Hiện còn 978 

vụ, 26 việc. 

- Theo thủ tục phúc thẩm: Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 103 vụ (thụ lý 

mới: 96 vụ); Toà án đã giải quyết 87 vụ, gồm đình chỉ xét xử: 02 vụ; xét xử: 80 vụ 

(y án 42 vụ, sửa án 24 vụ, hủy án 14 vụ); tạm đình chỉ giải quyết: 05 vụ. Hiện còn 

16 vụ chưa giải quyết. 

Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 35 phiên tòa dân sự rút kinh 

nghiệm (đạt chỉ tiêu Ngành quy định). 

Thông qua công tác kiểm sát và tham gia xét xử Viện kiểm sát đã ban hành 

03 kháng nghị phúc thẩm, Tòa án đã giải quyết 01 kháng nghị, chấp nhận 01 

kháng nghị của Viện kiểm sát, đạt 100% (vượt chỉ tiêu của Nghị quyết 96 và chỉ 

tiêu Ngành đề ra); ban hành 13 kiến nghị đề nghị Tòa án hai cấp khắc phục, sửa 

chữa vi phạm (tăng 02 kiến nghị), 13 yêu cầu Tòa án xác minh bổ sung, thu thập 

chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án và 04 kiến nghị cơ quan liên quan thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong việc đăng ký kết hôn, rà soát 

các trường hợp đăng ký kết hôn trái pháp luật. Các văn bản kiến nghị và yêu cầu 

có căn cứ và nội dung chuẩn xác, được Tòa án và cơ quan liên quan tiếp thu thực 

hiện nghiêm túc. Ngoài ra, trong kỳ báo cáo TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xét 

xử và chấp nhận 01 kháng nghị phúc thẩm do VKSND tỉnh Quảng Nam ban 

hành và chấp nhận 02 kháng nghị phúc thẩm của VKSND cấp cao 2 trên cơ sở 
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báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam trong 

năm 2019. 

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 
- Theo thủ tục sơ thẩm: Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát 256 vụ 

theo thủ tục sơ thẩm (thụ lý mới: 209 vụ; tăng 18 vụ). Tòa án đã giải quyết 116 

vụ – đạt tỷ lệ 63,8%, gồm: Công nhận sự thỏa thuận của đương sự 18 vụ; đình chỉ 

41 vụ; xét xử 48 vụ; tạm đình chỉ: 09 vụ. Hiện còn 140 vụ chưa giải quyết. 

- Theo thủ tục phúc thẩm: Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 11 vụ (thụ lý 

mới). Toà án đã giải quyết 09 vụ (y án: 02 vụ, sửa án: 03 vụ, hủy án: 04 vụ). Hiện 

còn 02 vụ chưa giải quyết. 

Phối hợp với Tòa án tổ chức được 05 phiên tòa rút kinh nghiệm án hành 

chính. 

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp phát hiện các vi phạm của Tòa án và đã 

ban hành 03 kháng nghị phúc thẩm; Tòa 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; tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019), ban hành 02 kiến nghị, 11 yêu cầu thu 

thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ. Các kiến nghị, yêu cầu được Tòa án tiếp thu thực 

hiện. 

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

hành chính: 
Viện kiểm sát hai cấp thụ lý kiểm sát 155 việc (số mới); Tòa án đã giải quyết 

151 việc, trong đó mở phiên họp 149 việc (đưa vào trường giáo dưỡng 01, đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc 01, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 147 việc); hiện 

còn 04 việc chưa giải quyết. 

 3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 
- Công tác thi hành án dân sự: tổng số việc phải thi hành là 11.168 

việc/1.973.126.110.000 đồng; đã kiểm sát việc giải quyết 6.369 

việc/151.757.118.000 đồng (thi hành xong 6.222 việc/140.951.523.000 đồng). 

- Công tác thi hành án hành chính: thụ lý 40 việc (số mới 12 việc); thi hành 

xong 13 việc; hiện còn 27 việc. 

Đã tiến hành 27 cuộc trực tiếp kiểm sát và 02 cuộc phúc tra công tác thi hành 

án dân sự tại Cơ quan THADS (vượt chỉ tiêu đề ra); ban hành 30 kiến nghị yêu 

cầu Cơ quan THADS và cơ quan liên quan khắc phục vi phạm trong công tác thi 

hành án dân sự. 

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 
Cả hai cấp đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo Quy chế số 

51/QĐ- VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của VKSND tối cao và Luật Tiếp công 

dân năm 2013. Trong kỳ, toàn Ngành đã tiếp 195 lượt công dân (giảm 85 lượt). 

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

- Đã tiếp nhận 355 đơn (thụ lý mới, giảm 01 đơn), gồm 142 đơn khiếu nại, 

28 đơn tố cáo, 01 đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 64 tin báo, tố giác về 
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tội phạm, 06 đơn tố giác trong hoạt động tư pháp, 114 đơn kiến nghị phản ánh và 

các loại đơn khác; đã phân loại, xử lý 352 đơn. 

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý 14 đơn/13 

việc (số mới); đã giải quyết 11 đơn/10 việc (đạt tỷ lệ 73,3%); hiện đang giải quyết: 

03 đơn/03 việc.  

Tiến hành 05 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo tại các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh; đã ban hành 04 kiến nghị yêu cầu 

khắc phục vi phạm. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH 

Ban cán sự đảng hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận; nguyên tắc theo đa 

số chỉ được áp dụng trong trường hợp rất cần thiết. Qua đó đã tạo được sự thống 

nhất trong tập thể Ban cán sự đảng. 

Đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 95-NQ/BCSĐ ngày 02/5/2019 của Ban 

cán sự đảng VKSND tối cao về chủ trương cơ cấu đồng chí lãnh đạo VKSND địa 

phương tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: đồng chí Viện trưởng 

VKSND tỉnh được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và được bầu là đại biểu chính thức dự Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng; 16/18 lãnh đạo VKSND cấp huyện được bầu tham gia vào 

Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 88,9%. Ngoài 

ra, còn có 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh được quy hoạch vào Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo. 

Chú trọng đến công tác khen thưởng đột xuất, nhằm khích lệ, động viên công 

chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó kiên quyết 

yêu cầu làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân để xảy ra sai 

sót. 

Quan tâm, đầu tư công tác đào tạo, tự đào tạo cán bộ thông qua hình thức tổ 

chức các hội thi, thành lập Tổ nghiên cứu khoa học trẻ, khuyến khích công chức 

nghiên cứu, phát hiện các vướng mắc, bất cập của pháp luật để kiến nghị sửa đổi; 

mở lớp tập huấn kỹ thuật quay phim, ghi hình và phát thanh viên cho công chức 

phụ trách công tác công nghệ thông tin của toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam. 

Đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra: lồng ghép, kết hợp các cuộc kiểm tra, 

thanh tra trong Ngành; kết hợp các cuộc trực tiếp kiểm sát trong các lĩnh vực công 

tác tại một đơn vị nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và nhân lực kiểm tra. Đồng 

thời, không làm ảnh hưởng đến đơn vị bị kiểm tra. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như tổ chức cuộc họp giao ban qua 

hệ thống hội nghị trực tuyến Vmeet; triển khai thực hiện 36 bản tin video về hoạt 

động của ngành Kiểm sát Quảng Nam. 

Quan tâm đến các hoạt động phong trào, đoàn thể, các hoạt động đền ơn đáp 

nghĩa và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: VKSND tỉnh Quảng Nam 

tham gia và đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích về cá nhân, 01 giải Ba tập thể 

và giải đơn vị có nhiều bài dự thi chất lượng nhất cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 

60 năm ngành Kiểm sát nhân dân” do VKSND tối cao tổ chức; tham gia và đạt 

Huy chương vàng cá nhân nam cự ly 2000m Khối sở ban ngành giải Việt dã truyền 

thống Báo Quảng Nam; tổ chức Hội thao ngành Kiểm sát Quảng Nam năm 2020. 
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 Tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện như ủng hộ phòng chống 

Covid-19 với số tiền 63.141.000 đồng thông qua UBMTTQVN hai cấp; quyên 

góp, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm do dịch Covid-

19 với 80 suất quà trị giá 30.000.000 đồng; thăm hỏi, tặng quà đội ngũ lực lượng 

vũ trang trực tiếp phòng, chống dịch; thực hiện Chương trình “Bát cháo yêu 

thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, phát 400 suất cháo miễn phí cho 

các bệnh nhân; thăm hỏi, động viên 10 nạn nhân vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng, 

huyện Nam Trà My đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My và hỗ trợ 

gia đình có 02 nạn nhân chết do điện giật tại Nam Trà My với số tiền 12.000.000 

đồng... 

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

TRUY TỐ, XÉT XỬ 

 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 ngày càng 

được tăng cường, đạt hiệu quả. Việc ký kết và triển khai thực hiện các quy chế 

phối hợp liên ngành như Quy chế phối hợp trong giải quyết nguồn tin về tội phạm; 

Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm với Toà án đã tạo sự 

chuyển biến tích cực trong công tác điều tra, truy tố và xét xử. Chính sự phối hợp 

đồng bộ, tích cực giữa các cơ quan tư pháp đã giải quyết kịp thời những vướng 

mắc đối với các vụ án phức tạp, án trọng điểm, các vụ án có dư luận xã hội quan 

tâm; đã giúp việc xử lý tội phạm của từng ngành đúng trình tự pháp luật, không 

để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác họp chọn giải quyết án điểm của 3 

ngành được thực hiện đúng quy trình, quy định. Đối với ngành Kiểm sát Quảng 

Nam luôn chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp thực hiện đúng với 

quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 

19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về 

phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự; đã tạo thuận lợi cho hai cơ quan trong quá trình 

khởi tố, điều tra, giải quyết vụ án hình sự. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phối hợp trong điều tra, truy 

tố, xét xử có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ, tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều làm kéo 

dài thời hạn giải quyết vụ án. 

* Án trả hồ sơ điều tra bổ sung: trong kỳ, các cơ quan tiến hành tố tụng đã 

trả 17 vụ án để điều tra bổ sung – chiếm tỷ lệ 2,2% (giảm 01%), trong đó: Viện 

kiểm sát đã trả Cơ quan điều tra 06 vụ - chiếm tỷ lệ 0,8%; Tòa án trả Viện kiểm 

sát 11 vụ - chiếm tỷ lệ 1,4%. Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung là do tình 

hình tội phạm trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp; tính chất và thủ đoạn 

ngày càng tinh vi, mức độ nguy hiểm ngày càng tăng; nhiều vụ án phạm tội có tổ 

chức với nhiều đối tượng tham gia, phạm tội trên địa bàn rộng lớn, việc xác minh 

gặp nhiều khó khăn, các chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng được yêu cầu 

chứng minh tội phạm; luật và các văn bản áp dụng pháp luật liên tục sửa đổi, bổ 

sung nhưng việc giải thích, hướng dẫn của các cơ quan chức năng không kịp thời 

và thiếu cụ thể dẫn đến nhận thức và vận dụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, 
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Thẩm phán chưa thống nhất. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan như năng 

lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của một số 

cán bộ điều tra, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra chưa cao; chưa thực hiện tốt các quy chế phối hợp liên ngành đã được 

ký kết. 

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

KIỂM SÁT TRONG NĂM 2020 
Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Nam đã phát hiện vi phạm của 

các cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan, đã kịp thời ban hành 32 kháng 

nghị phúc thẩm, 118 kiến nghị khắc phục vi phạm và 06 kiến nghị phòng ngừa vi 

phạm, tội phạm. Hầu hết các kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm của Viện kiểm 

sát được các cơ quan có vi phạm có văn bản chấp nhận khắc phục. Sau khi có văn 

bản trả lời chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát, các cơ quan có vi phạm đã triển 

khai thực hiện những biện pháp để chấn chỉnh kịp thời. Đối với những kiến nghị 

phòng ngừa vi phạm, tội phạm cũng được các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm 

túc. Đối với 19 kháng nghị phúc thẩm được Tòa án giải quyết thì Toà án chấp nhận 

16 kháng nghị, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt tỷ lệ 84,2% (vượt chỉ tiêu Nghị 

quyết 96 của Quốc hội và chỉ tiêu Ngành đề ra).  

VI. NHỮNG VỤ VIỆC TỒN ĐỌNG KÉO DÀI ĐẾN NAY CHƯA GIẢI 

QUYẾT 

Đến nay, VKSND tỉnh Quảng Nam không thụ lý, giải quyết các vụ việc tồn đọng, 

kéo dài. 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Ưu điểm 

Là một trong những đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề 

của dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Kiểm sát Quảng Nam cũng như các sở, ban, 

ngành khác thuộc tỉnh Quảng Nam đã vượt qua những khó khăn, trở ngại khách 

quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội cũng như 

Ngành giao. Trong kỳ, ngành Kiểm sát Quảng Nam 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, Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên 

bị cáo không phạm tội; truy tố đúng hạn 100%, truy tố đúng tội 100%; tỷ lệ án 

trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp hơn chỉ tiêu khống chế của Ngành và giảm so với 

cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ kháng nghị hình sự, dân sự, hành chính được chấp nhận 

đạt tỷ lệ cao. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác được tăng cường và hiệu 

quả hơn; kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp để kháng, kiến 

nghị, yêu cầu khắc phục, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương được cấp ủy, 

chính quyền địa phương đánh giá cao. Các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xã 

hội ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.  

2. Hạn chế, thiếu sót 

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

trong 11 tháng năm 2020 cũng còn một số hạn chế như: tỷ lệ giải quyết án của 
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VKS chưa đạt chỉ tiêu Ngành đề ra; trong một số vụ án VKS chưa có sự đôn đốc, 

phối hợp tốt với CQĐT dẫn đến kéo dài thời hạn giải quyết vụ án. 

3. Kiến nghị 

 - Qua thực tiễn công tác, VKSND tỉnh Quảng Nam nhận thấy còn có một số 

vướng mắc trong áp dụng BLHS, BLTTHS 2015; nếu các vướng mắc này không 

có sự hướng dẫn kịp thời của các cơ quan chức năng sẽ gây khó khăn cho các cơ 

quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Điển hình như: 

+ Vướng mắc trong áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm 

tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 51 BLHS: hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nào để xác định 

thiệt hại như thế nào được coi là không lớn, nếu thiệt hại về sức khỏe thì bao nhiêu 

phần trăm được coi là không lớn? hoặc nếu thiệt hại về tài sản thì quy thành tiền 

số lượng cụ thể bao nhiêu được coi là thiệt hại không lớn? Thực tiễn xét xử, việc 

xem xét đánh giá áp dụng tình tiết này không thống nhất mà tùy thuộc vào nhận 

định của Hội đồng xét xử đối với từng tội phạm cụ thể. Ví dụ trường hợp trộm 

cắp tài sản trị giá 11.000.000 đồng, có HĐXX áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51 

BLHS vì cho rằng giá trị tài sản thuộc trường hợp gây thiệt hại không lớn. Tuy 

nhiên, có nơi lại không áp dụng tình tiết này với lý do tại địa phương hành vi trộm 

cắp tài sản trị giá trên 10.000.000 đồng thì không được xem là gây thiệt hại không 

lớn. Do chưa có hướng dẫn cụ thể nên còn có nhiều quan điểm khác nhau trong 

việc nhận thức và áp dụng tình tiết giảm nhẹ này.  

+ Trong quá trình giải quyết các vụ án có bị can, bị cáo là người nước ngoài, 

VKSND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp gặp khó khăn 

trong việc xác định lý lịch tư pháp của bị can: trong các vụ án này, Cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 

các bị can có quốc tịch nước ngoài (Đài Loan, Malaysia, Nigeria), mặc dù Cơ 

quan CSĐT Công an tỉnh đã có văn bản đề nghị yêu cầu tương trợ tư pháp, đến 

hết thời hạn điều tra, truy tố nhưng CQĐT, VKS vẫn không được phía Cơ quan 

chức năng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà bị can, bị cáo mang quốc tịch trả lời, 

cho nên tại hồ sơ vụ án không thu thập được tài liệu nào có giá trị xác định được 

đặc điểm nhân thân của bị can, bị cáo dẫn đến việc giải quyết vụ án bị kéo dài, 

phải trả điều tra bổ sung.  

Với những vướng mắc trên, VKSND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có kiến 

nghị đối với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn để các cơ quan tư 

pháp được thuận lợi trong công tác giải quyết án hình sự.  

- Đơn vị tiếp tục kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm khi xây dựng, 

thông qua ngân sách địa phương có khoản kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phối hợp 

liên ngành tiến hành tố tụng, trong đó có hoạt động của Viện kiểm sát. 

VIII. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH TRONG 

KỲ MỚI 

1. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội để bầu cử Quốc hội Khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công. 
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2. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu 

tại các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là theo cầu tại Nghị quyết 

số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. 

3. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội 

ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. 

4. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

của Ngành. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. 

 

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

Nam tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam./. 

 

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 

 

                                                                                

 

   


