
 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021  

 

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 2019 và đã gửi đến quý đại biểu. Nay, tôi xin 

phép được trình bày báo cáo tóm tắt công tác của Ngành trong năm như sau:  

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 

Trong năm 2019 công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn 

tỉnh có những chuyển biến tích cực, đã góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp về 

hình sự. Cơ quan chức năng đã khởi tố để xử lý hình sự 1.028 vụ/1.414 bị can 

(giảm 34 vụ/35 bị can ≈ 3,2%). Đáng chú ý một số tội phạm nổi lên trong năm 

2018 đã được kiềm chế, có chiều hướng giảm như các tội phạm về xâm hại tình 

dục trẻ em, tội chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn 

diễn biến phức tạp; tính chất, thủ đoạn, phương thức phạm tội của một số loại tội 

phạm đã có những thay đổi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; tội 

phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tăng, như tội phạm giết người với hành 

vi gây án tàn bạo, hung hãn; tội phạm và tệ nạn ma túy diễn ra ở hầu khắp các 

địa phương trên địa bàn tỉnh; tội phạm cướp, cướp giật tài sản ngày càng manh 

động, liều lĩnh; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra dưới nhiều hình 

thức. 

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 

- Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 1.644 tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan hữu quan đã giải quyết 1.535 tin, 

đạt tỷ lệ 93,1% (vượt 3,1% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 37 của Quốc hội); tiến 

hành 66 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 

(vượt chỉ tiêu Ngành đề ra); đã ban hành 60 kiến nghị yêu cầu các đơn vị có vi 

phạm chấn chỉnh, khắc phục vi phạm. Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã ra 

quyết định hủy bỏ 02 quyết định không đảm bảo căn cứ; ban hành 1.534 yêu cầu 

thụ lý, khởi tố, xác minh, bổ sung tài liệu chứng cứ. 

   - Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.333 vụ/1.968 bị can. 

Cơ quan điều tra đã giải quyết: 1.078 vụ/1.485 bị can - đạt tỷ lệ 80,9% (vượt 

0,9% so với chỉ tiêu của Ngành). Xác định được 56 vụ án điểm, 02 vụ án rút 

gọn, đã đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
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- Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 828 vụ/1.473 bị can; 

đã giải quyết: 825 vụ/1.456 bị can - đạt tỷ lệ 99,6% (vượt 4,6% so với chỉ tiêu 

của Ngành).  

Qua kiểm sát đã ra quyết định hủy bỏ 14 quyết định tố tụng, không phê 

chuẩn 03 lệnh, 02 quyết định không đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp 

luật; ban hành 1049 công văn yêu cầu các loại như yêu cầu thay đổi tội danh, 

thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án, yêu cầu khởi tố vụ án, bị can, yêu 

cầu điều tra... Ban hành 09 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 03 kiến nghị 

phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Các yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát được 

các đơn vị chấp nhận thực hiện nghiêm túc. 

- Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 919 

vụ/1.622 bị cáo; Tòa án đã giải quyết: 832 vụ/1.412 bị cáo, đạt tỷ lệ 90,5%. 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 282 vụ/391 bị cáo theo thủ tục phúc 

thẩm; Tòa án đã giải quyết 281 vụ/390 bị cáo – đạt tỷ lệ 99,6%. Viện kiểm sát 

hai cấp phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 134 phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Trong kỳ, không có bị cáo nào Tòa án tuyên không phạm tội, tuyên khác tội 

danh, điều luật Viện kiểm sát truy tố. 

Ban hành kháng nghị phúc thẩm đối với 31 vụ/95 bị cáo; Tòa án đã xét xử 

24 vụ/49 bị cáo, chấp nhận kháng nghị 19 vụ/43 bị cáo - tỷ lệ kháng nghị được 

chấp nhận đạt 87,8% (vượt 5,3% so với chỉ tiêu của Quốc hội); ban hành 07 kiến 

nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.  

- Đã kiểm sát việc giải quyết 502 người/506 người bị tạm giữ. Tỷ lệ bắt 

giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 98,4% (vượt 1,4% so với quy định của Ngành); 

đã kiểm sát việc giải quyết 807 bị can/1.314 bị can bị tạm giam; kiểm sát việc 

giải quyết 1.162 bị án/1.901 bị án phải thi hành. Tiến hành 205 cuộc trực tiếp 

kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; ban hành 128 kiến 

nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm. 

  Kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.307 phạm nhân; xét 

rút ngắn thời gian thử thách cho 113 bị án treo và cải tạo không giam giữ. 

 2. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác 
 - Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ 

việc kinh doanh thương mại, lao động: Đã thụ lý kiểm sát 4.756 vụ, việc theo 

thủ tục sơ thẩm, Tòa án đã giải quyết 4.366, việc – đạt tỷ lệ 91,8%; thụ lý kiểm 

sát 112 vụ theo thủ tục phúc thẩm, Tòa án giải quyết 109 vụ; phối hợp với Tòa 

án cùng cấp tổ chức được 35 phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Đã ban hành 13 kháng nghị phúc thẩm; Tòa án hai cấp đã giải quyết 06/09 

kháng nghị, chấp nhận 05/06 kháng nghị của Viện kiểm sát - đạt tỷ lệ 83,3% 

(vượt so với chỉ tiêu của Quốc hội); ban hành 27 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc 

phục vi phạm, 41 yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ. 

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính: Đã thụ lý kiểm sát 124 

vụ theo thủ tục sơ thẩm, Tòa án đã giải quyết 104 vụ – đạt tỷ lệ 83,9%; thụ lý 

kiểm sát 01 vụ theo thủ tục phúc thẩm, Tòa án giải quyết 01 vụ; ban hành 23 yêu 

cầu xác minh, thu thập chứng cứ; phối hợp với Tòa án tổ chức được 07 phiên tòa 

rút kinh nghiệm. 



3 

- Kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 

Đã kiểm sát giải quyết 243/243 việc; ban hành 02 kiến nghị yêu cầu các cơ quan 

liên quan khắc phục vi phạm. 

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 

Kiểm sát việc phải thi hành 10.719 việc/ hơn 02 tỷ đồng, đã kết thúc thi 

hành án 6.223 việc/1,8 tỷ đồng; kiểm sát việc thi hành án đối với 36 bản án, đã 

thi hành xong 18 bản án. Đã tiến hành 44 cuộc trực tiếp kiểm sát, phúc tra công 

tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS cùng cấp; đã ban hành 30 kiến nghị 

yêu cầu khắc phục vi phạm. 

- Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

động tư pháp  

Tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp không có diễn biến 

phức tạp, không phát sinh điểm nóng, gây mất ổn định tình hình, không có các 

khiếu kiện đông người. Toàn Ngành đã tiếp 204 lượt công dân; đã tiếp nhận 384 

đơn/382 việc, hiện đã phân loại 384 đơn/382 việc - đạt tỷ lệ 100%; đã giải quyết 

12 đơn, 10 việc thuộc thẩm quyền/13 đơn, 11 việc (đạt tỷ lệ 92,3%); giải quyết 

08 đơn, 05 việc/08 đơn, 05 việc do cơ quan của Đảng, Nhà nước chuyển đến. 

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

quyết 14 đơn khiếu nại của công dân. Lãnh đạo Viện tham gia đầy đủ các buổi 

tiếp công dân do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức. 

Tiến hành 11 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công 

tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại các cơ 

quan tư pháp trên địa bàn tỉnh; ban hành 06 kiến nghị khắc phục vi phạm. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH 
Lãnh đạo Viện luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; 

luôn chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành trên từng lĩnh 

vực công tác cụ thể. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng theo quy 

trình, quy định của Ngành, của Tỉnh ủy và đổi mới cách thức hoạt động như áp 

dụng quy định về biệt phái cán bộ một cách linh động giữa các đơn vị trong 

Ngành. Công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ được đầu tư đúng mức; đã tổ chức 

06 hội nghị tập huấn về hình sự, dân sự, hành chính; tổ chức Hội thi “Kỹ năng 

viết, trình bày luận tội, đối đáp trong ngành Kiểm sát Quảng Nam”. Công tác 

tham mưu, phối hợp được kịp thời, có chất lượng như tham mưu Thường trực 

Tỉnh ủy, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề thi hành án hình 

sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tổ chức Hội nghị giao ban đánh 

giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết nguồn tin về 

tội phạm. Công tác thi đua - khen thưởng, tài chính được công khai, minh bạch. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực chất, hiệu quả hơn. 

* Tóm lại: Trong năm 2019, toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Quốc hội liên 

quan đến ngành Kiểm sát, Chỉ thị công tác năm 2019 của VKSND tối cao và Kế 

hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Quảng Nam. Trong năm, đơn vị 

không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra bị can vì không phạm tội; không có 

trường hợp bắt oan, sai, tạm giữ, tạm giam quá hạn luật định; truy tố đúng hạn 

100%, truy tố đúng tội 100%; không để xảy ra trường hợp Viện kiểm sát truy tố 
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Tòa án tuyên không phạm tội; kháng nghị của Viện kiểm sát được chấp nhận đạt 

tỷ lệ cao; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng 

giảm so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn tỷ lệ khống chế của Ngành.  

Công tác kiểm sát trong hoạt động tư pháp được tăng cường hơn. Qua 

kiểm sát đã ban hành 44 kháng nghị phúc thẩm, 251 kiến nghị yêu cầu khắc 

phục vi phạm.  

IV. KIẾN NGHỊ 

Hội đồng nhân dân tỉnh cần có các hoạt động giám sát để phát huy hiệu 

quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và có kế hoạch giám 

sát chuyên đề đối với các cơ quan có chức năng quản lý rừng nhằm phòng ngừa 

tội phạm xâm phạm tài nguyên rừng trong thời gian đến. 

 

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

Quảng Nam tại tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, xin trân trọng cảm ơn sự 

lắng nghe của quý vị đại biểu./. 

 
  

  

 

   


