
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tội phạm và công tác kiểm sát của VKSND tỉnh Quảng Nam  

từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/11/2019 

 

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

 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 

2018, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Nam năm 2019; 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 2019, công 

tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/12/2018 đến 

30/11/2019 đã đạt được kết quả 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%)1. 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...   

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 339 vụ/696 bị can (giảm 12 vụ/12 bị can). Trong đó, một số loại 

tội chiếm tỷ lệ cao và có chiều hướng tăng như tội giết người, cố ý gây thương 

tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc; một số loại tội có chiều hướng giảm như tội 

chống người thi hành công vụ, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em... 

Đáng lưu ý là tình trạng bộ phận thanh thiếu niên có lối sống buông thả, coi 

thường pháp luật, lười lao động, thường tụ tập đánh bạc, uống rượu bia làm phát 

sinh mâu thuẫn, sau đó sử dụng bạo lực, dùng hung khí nguy hiểm như dao, 

                                           
1 Tình hình, số liệu được so sánh với cùng kỳ năm 2018 
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súng, kiếm để giải quyết mâu thuẫn đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, giết 

người, làm bất ổn định về an ninh trật tự tại địa phương. Điển hình như vụ 

Huỳnh Đỗ Trà Luân (sinh năm 2002; trú tại Hà My Tây, Điện Dương, Điện 

Bàn) đã rủ rê, lôi kéo khoảng 30 đối tượng, chuẩn bị nhiều loại hung khí (dao 

mác, đao tự chế, dao găm, bom xăng) đánh nhau với nhóm thanh niên khác tại 

nhà hàng Phố Hải Sản (Điện Bàn) với mục đích trả thù cá nhân. Nhiều vụ cố ý 

gây thương tích dẫn đến chết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống như 

vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai băng nhóm tại Cửa hàng xăng dầu Tam Xuân 

(xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) làm 01 người chết chỉ vì mâu thuẫn trong 

tiệc liên hoan. 

Tội phạm giết người tăng về số vụ cũng như tính chất, mức độ nghiêm 

trọng; đã khởi tố 17 vụ/25 bị can để điều tra (tăng 02 vụ/10 bị can). Ngoài những 

vụ giết người xuất phát từ việc sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi 

thì đa số các vụ giết người xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong mối 

quan hệ hằng ngày. Điển hình như vụ nhóm côn đồ truy sát gia đình ông Phạm 

Hồng Văn (xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ) chỉ vì bất đồng trong việc chăn 

nuôi heo với gia đình hàng xóm, làm ông Văn chết và 02 người con của ông Văn 

bị thương nặng. Đáng báo động là trong kỳ xảy ra nhiều vụ giết người thân (04 

vụ); các đối tượng bất chấp đạo lý, tình nghĩa vợ chồng, tình anh em ruột thịt, 

sẵn sàng ra tay tước đoạt tính mạng người thân của mình. Điển hình như vụ Tô 

Văn Mai (xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) dùng dao giết vợ chỉ vì mâu thuẫn 

trong việc lựa chọn đồ uống đãi khách trong ngày giỗ bố của Mai; vụ Ngô Hữu 

Nên (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) giết anh ruột chỉ vì mâu thuẫn, xô xát 

trong khi uống rượu. 

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em giảm so với cùng kỳ năm 2018; đã khởi 

tố 15 vụ/15 bị can để điều tra (giảm 06 vụ/04 bị can), chủ yếu là tội giao cấu với 

người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Thủ đoạn phạm tội của loại tội phạm này 

vẫn là lợi dụng sự ngây thơ của trẻ em, các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ các em để 

xâm hại tình dục, phần lớn các em không ý thức được việc bị xâm hại tình dục, 

chủ yếu là do phát hiện, tố giác tội phạm từ người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ trẻ. 

Nhiều vụ các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là người thân quen của trẻ 

(kể cả cha ruột) đã gây tâm lý hoảng sợ, để lại nỗi đau về thể chất, tinh thần và 

ám ảnh trong suốt cuộc đời của đứa trẻ.  

Tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc tiếp tục gia tăng; đã khởi tố 81 

vụ/370 bị can (tăng 04 vụ/43 bị can); lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã 

phối hợp, phát hiện, triệt phá được nhiều đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình 

thức ghi bán số đề thắng thua bằng tiền trái pháp luật. 

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

hướng giảm; đã xảy ra 240 vụ, làm 185 người chết và 85 người bị thương (giảm 

41 vụ, 50 người chết, 02 người bị thương); đã khởi tố 67 vụ/67 bị can (giảm 14 

vụ/15 bị can). 

3. Tội phạm về kinh tế, sỡ hữu, môi trường 
Đã khởi tố mới 546 vụ/526 bị can (giảm 53 vụ/43 bị can). Hầu hết các loại 

tội phạm đều giảm so với cùng kỳ năm 2018, trong đó giảm đáng kể là tội lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản (khởi tố 30 vụ/50 bị can, giảm 18 vụ/03 bị can), tội cướp 
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tài sản (khởi tố 08 vụ/07 bị can, giảm 11 vụ/07 bị can)... Riêng tội trộm cắp tài 

sản tăng và chiếm tỷ lệ cao (đã khởi tố 355 vụ/329 bị can, tăng 16 vụ, chiếm 

65,3%). 

 Mặc dù tội phạm cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 

chiều hướng giảm nhưng lại diễn biến phức tạp. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

xảy ra dưới nhiều phương thức, đa dạng về thủ đoạn phạm tội và trong nhiều 

lĩnh vực như vay mượn cá nhân, giao dịch bất động sản, hợp tác kinh doanh, 

mua bán hàng online, tạo mối quan hệ quen biết rồi yêu cầu chuyển tiền để nhận 

quà hay giả danh cán bộ đang công tác trong các cơ quan thực thi pháp luật yêu 

cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự... 

Tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản ngày càng manh động, liều lĩnh; xảy 

ra nhiều trên địa bàn thành phố Hội An (16 vụ), địa điểm có đông du khách nước 

ngoài đến tham quan, du lịch đã gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của ngành 

du lịch tỉnh nhà. Điển hình như vụ vào đêm ngày 07/9/2019, chị Marianna 

Thomai (sinh năm 1998, Quốc tịch: Anh) bị Đặng Ngọc Lực (sinh năm 2001; trú 

Phước Tân, Cửa Đại, Hội An) cùng 02 đối tượng khác điều khiển xe mô tô áp sát 

quấy rối tình dục và cướp tài sản. Hiện vụ việc đã được khởi tố để điều tra. 

Nổi lên trong năm 2019 là tội phạm liên quan đến tín dụng đen; đã khởi tố 

04 vụ/08 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra (trong 

năm 2018 không khởi tố về loại tội phạm này); tình trạng cho vay lãi nặng, siết 

nợ theo kiểu “xã hội đen” dẫn đến nhiều hậu quả khó lường, đứng đằng sau hoạt 

động này thường là các băng nhóm, tổ chức tội phạm rất nguy hiểm và liều lĩnh. 

Đây là một trong những nguyên nhân phát sinh, gia tăng một số tội phạm khác 

như tội cố gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật từ việc đòi nợ thuê... gây 

mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý tài chính - 

kinh tế của địa phương và đời sống của nhân dân. Cơ quan chức năng đã vào 

cuộc và đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, tạo được chuyển biến tích 

cực. 

Đối với nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường đáng chú ý 

là tình trạng hủy hoại rừng, khai thác trái phép rừng, lâm sản, khoáng sản tiếp tục 

diễn biến phức tạp; đã khởi tố 59 vụ/34 bị can để điều tra, trong đó có nhiều vụ, chủ 

yếu là các vụ hủy hoại rừng không phát hiện được bị can (khởi tố 26 vụ nhưng chỉ 

có 04 bị can bị khởi tố).  

4. Tội phạm về ma tuý 

Đã khởi tố 138 vụ/181 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất 

ma túy (tăng 32 vụ/18 bị can). Tội phạm về ma túy tiềm ẩn nhiều diễn biến phức 

tạp; địa bàn hoạt động ngày càng mở rộng, không chỉ tập trung ở những địa 

phương là trung tâm của tỉnh mà len lỏi đến từng ngõ ngách của làng quê, thâm 

nhập vào cả trường học. Các đối tượng sử dụng các phương tiện thông tin liên 

lạc như điện thoại di động, các trang mạng xã hội zalo, facebook và sử dụng 

nhiều sim không đăng ký của nhiều nhà mạng khác nhau để trao đổi, mua bán 

trái phép chất ma túy; địa điểm giao dịch mua bán tại các phòng hát karaoke, 

nhà nghỉ nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trong kỳ, các cơ 

quan chức năng đã tạm giữ 38,294 gam Heroin; 183,669 gam 
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Methamphetamine; 43,026 gam và 30 viên ma túy loại MDMA; 59,73 gam loại 

Ketamine; 6.512 gam “Cỏ Mỹ”; 137 viên thuốc lắc; 20,069 gam FUB-144.  

 Bên cạnh một số đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn với mục đích 

kiếm lời như vụ Nguyễn Thị Thanh Nga vận chuyển trái phép 40,2 gam 

MDMA, 09 gam Ketamine và Trần Thị Tiên tàng trữ trái phép 40,239 gam 

Methamphetamine để bán cho các con nghiện 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 ma 

túy.  

Một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm ma túy là do người sử 

dụng trái phép chất ma túy tăng nhanh (toàn tỉnh hiện có khoảng 2.329 người 

nghiện, tăng 407 người ≈ 21,2%), trong khi đó người sử dụng ma túy trái phép 

lại không bị xem là tội phạm nên không có tác dụng răn đe, phòng ngừa; bên 

cạnh đó hiệu quả cai nghiện lại không cao. Để kiềm chế tội phạm ma túy trong 

thời gian đến, ngoài việc triển khai thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt 

của các cơ quan chức năng thì việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan theo 

hướng xem xét hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ là giải pháp 

hữu hiệu để kiềm chế loại tội phạm này. 

5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ 

Đã khởi tố mới 05 vụ/09 bị can (tăng 03 bị can), gồm 01 vụ/02 bị can về tội 

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

mạo trong công tác, 02 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm 

trọng, 01 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, 01 

bị can về tội Đưa hối lộ. Điển hình như vụ: Huỳnh Tự Tuyên (sinh năm: 1968; 

trú: Xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; chức vụ: Phó phòng Phòng 

Kinh tế hạ tầng huyện Đại Lộc) có hành vi nhận hối lộ 20.000.000 đồng. Hiện 

đã khởi tố vụ án, bị can để điều tra. 

6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp 

Đã khởi tố 02 vụ/02 bị can về tội Trốn khỏi nơi giam xảy ra tại Trại giam 

An Điềm - Bộ Công an (Trại giam An Điềm khởi tố vụ án, chuyển Cơ quan điều 

tra huyện Đại Lộc khởi tố 02 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 

Viện kiểm sát hai cấp đề ra nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả khâu 

công tác này. Đặc biệt, đơn vị chú trọng đến công tác phối hợp liên ngành và 

xác định đây là hoạt động quan trọng để công tác thực hành quyền công tố, kiểm 

sát giải quyết nguồn tin về tội phạm đạt hiệu quả, chất lượng; đã chủ động phối 

hợp với Cơ quan liên ngành triển khai thực hiện một cách linh hoạt những quy 

định tại Quy chế phối hợp số 01 của liên ngành địa phương và chủ trì hội nghị 

giao ban đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Quy chế, từ đó kịp thời sửa đổi, bổ 

sung nội dung Quy chế cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực 
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tiễn hoạt động liên ngành trong giải quyết nguồn tin về tội phạm; Kiểm sát viên 

thường xuyên trao đổi, thống nhất với Điều tra viên về định hướng xác minh, 

thu thập chứng cứ; chủ động nắm bắt tình hình phân loại, thụ lý nguồn tin, kết 

quả thu thập tài liệu, chứng cứ của Cơ quan điều tra để ban hành các yêu cầu 

kiểm tra, xác minh có nội dung trọng tâm, có ý nghĩa định hướng cho hoạt động 

xác minh; chủ động ban hành văn bản thông báo về việc sắp hết thời hạn giải 

quyết nguồn tin, cũng như đôn đốc đề nghị Cơ quan điều tra chuyển các văn 

bản, tài liệu chứng cứ thu thập được trong hoạt động xác minh đến Viện kiểm 

sát để Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát được chặt chẽ hơn.  

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 và của 

Ngành, bằng so với cùng kỳ năm 2018). Hiện còn 113 tin đang giải quyết. Số tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vi phạm thời hạn giải quyết, chiếm 

tỷ lệ 0,9% (thấp hơn chỉ tiêu khống chế của Ngành 9,1%). 

Đã tiến hành 66 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (tăng 16 cuộc, 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 01 

quyết định tạm đình chỉ giải quyết đối với 01 nguồn tin về tội phạm (không tăng, 

giảm so với năm 2018), hủy bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án hình sự (giảm 

01 quyết định); yêu cầu thụ lý 01 tin báo; yêu cầu khởi tố vụ án đối với 02 tin 

báo (năm 2018 không yêu cầu); trực tiếp xác minh 02 tin báo; ban hành 1.531 

công văn yêu cầu Cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan tiến hành một số 

hoạt động điều tra kiểm tra, xác minh, bổ sung tài liệu chứng cứ - đạt 100% 

(tăng 53,8%). 

Ngoài ra, Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp 

nhận, theo dõi, xác minh các tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm hoạt động tư 

pháp để kịp thời báo cáo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục 

1) theo quy định tại Quy chế Tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết 

nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao. 

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

  Xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ 

xuyên suốt, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu như tại Chỉ thị công tác năm 2019 

của Viện trưởng VKSND tối cao đã đề ra, VKSND tỉnh Quảng Nam tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả và chủ động tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 06/CT-VKSNDTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao 

về "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với 

hoạt động điều tra”. Sau hội nghị kịp thời ban hành thông báo kết luận hội nghị 

của lãnh đạo Viện, trong đó có nêu ra 06 vấn đề mang tính định hướng để các 

đơn vị thực hiện có chất lượng Chỉ thị số 06, nhất là chú trọng số lượng, chất 

lượng bản yêu cầu điều tra. Kiểm sát viên tham gia 100% các hoạt động điều tra 

bắt buộc Viện kiểm sát phải tham gia như đối chất 70 trường hợp, nhận dạng 68 

trường hợp, khám nghiệm hiện trường 267 vụ, thực nghiệm điều tra 25 lượt, trực 
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tiếp hỏi cung và tham gia hỏi cung 1.240 bị can...; chú trọng đến công tác phối 

hợp liên ngành trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là các vụ án phức tạp nên 

trong năm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự có 

chất lượng, hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung, không để xảy ra các trường 

hợp đình chỉ bị can vì không phạm tội. 

Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc bắt, tạm giữ về hình sự 506 

người (số mới 492 người, giảm 49 người); cơ quan chức năng đã giải quyết 502 

người, trong đó chuyển xử lý hình sự 494 người - đạt tỷ lệ 98,4% (tăng 1,3% và 

vượt 1,4% so với chỉ tiêu Ngành đề ra), trả tự do 08 người (chiếm tỷ lệ 1,6%). 

Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát không phê chuẩn 03 lệnh bắt 

người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, 02 quyết định gia hạn tạm giữ; hủy bỏ 

04 quyết định tạm giữ. 

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, giảm 0,8%). Phối hợp với các cơ quan tiến hành 

tố tụng xác định được 56 vụ án điểm, đạt 5,4% (vượt 0,4% so với quy định của 

Ngành, giảm 0,2%), 02 vụ án rút gọn, đã đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ tốt 

nhiệm vụ chính trị tại địa phương (đạt 100% số vụ án có điều kiện). 

Qua kiểm sát Viện kiểm sát hai cấp đã: Hủy bỏ quyết định khởi tố 01 vụ, 

04 bị can; quyết định không khởi tố 01 vụ; quyết định đình chỉ 01 vụ/01 bị can 

(vụ án đến nay đã được đưa ra xét xử); quyết định tách 01 vụ án; quyết định tạm 

giam 01 bị can. Yêu cầu: Thay đổi tội danh 01 vụ/01 bị can; thay đổi, bổ sung 

quyết định khởi tố 08 vụ/08 bị can; khởi tố 04 vụ, 15 bị can; bắt tạm giam 07 bị 

can; ra lệnh tạm giam 04 bị can; ra lệnh truy nã 01 bị can; bổ sung tài liệu, 

chứng cứ để kiểm sát việc khởi tố 01 vụ, để xét phê chuẩn khởi tố đối với 54 bị 

can, để phê chuẩn lệnh tạm giam, gia hạn tạm giam đối với 10 bị can; yêu cầu 

điều tra đối với 935 vụ án, đạt tỷ lệ 70,1%. 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. 

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-

VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 

tăng cường trách nhiệm của VKSND trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các 

vụ án hình sự tạm đình chỉ.  

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

giai đoạn truy tố 

Để đảm bảo việc ra các quyết định của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật, Kiểm sát viên tích thực hiện phúc cung 100% bị can trong 

các vụ án có chứng cứ, lời khai còn mâu thuẫn. Chú trọng đến công tác ban hành 

thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị đối với Viện 

kiểm sát cấp dưới, nhất là các thỉnh thị về đường lối giải quyết án được lãnh đạo 

Viện, các Phòng nghiệp vụ đầu tư nghiên cứu, trả lời thỉnh thị đảm bảo thời hạn 

và có chất lượng, giúp các đơn vị cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. 

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; tăng 0,1%). Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã ra lệnh tạm giam đối với 
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14 bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 55 bị can; hủy bỏ quyết định 

đình chỉ 01 vụ/01 bị can; hủy bỏ biện pháp tạm giam 01 bị can. 

Trong kỳ các cơ quan tiến hành tố tụng đã trả 25 vụ án (có liên quan 

đến trách nhiệm của Viện kiểm sát) để điều tra bổ sung – chiếm tỷ lệ 2,8% 

(giảm 0,92% và thấp hơn chỉ tiêu khống chế của Ngành 2,2%), trong đó: Viện 

kiểm sát đã trả Cơ quan điều tra 11 vụ - chiếm tỷ lệ 1,3%; Tòa án trả Viện kiểm 

sát 14 vụ - chiếm tỷ lệ 1,5%. Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung là do tình 

hình tội phạm trên địa bàn diễn biến ngày càng phức tạp, với quy mô, tính chất 

và thủ đoạn ngày càng tinh vi, mức độ nguy hiểm ngày càng tăng; 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, Thẩm phán chưa thống nhất. 

Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan như 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. 

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

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng bộ các 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa 

hình sự theo yêu cầu tại Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bên cạnh tập trung chỉ đạo Kiểm sát viên 

làm tốt công tác chuẩn bị tham gia xét xử, dự kiến tình huống tranh tụng tại 

phiên tòa, dự thảo luận tội thì lãnh đạo Viện đã tăng cường trách nhiệm trong 

việc nghe báo cáo án, chỉ đạo về đường lối giải quyết vụ án; quan tâm đến công 

tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên trong Ngành như tổ 

chức Hội thi “Kỹ năng viết, trình bày luận tội và đối đáp trong ngành Kiểm sát 

Quảng Nam”; chú trọng đến chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm, nhất là 

việc tổ chức họp đánh giá ưu điểm, tồn tại qua các phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Qua đó, đã giúp Kiểm sát viên thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và 

kiểm sát xử tại phiên tòa, tranh luận đối đáp, lập luận chặt chẽ, đề nghị tội danh, 

điều luật áp dụng và mức hình phạt phù hợp đúng quy định pháp luật, có 

tính thuyết phục cao. Trong năm, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp với 

Cơ quan điều tra, Tòa án kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh 

các vụ án dư luận xã hội quan tâm như các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, các vụ 

án liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại 

địa phương. Trong kỳ, không có bị cáo nào Tòa án tuyên không phạm tội, 

tuyên khác tội danh, điều luật Viện kiểm sát truy tố. 

- 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 

(tăng 18 phiên tòa; vượt chỉ tiêu của Ngành). Qua đó, giúp Kiểm sát viên hai cấp 

học hỏi, nâng cao kĩ năng nghề nghiệp; lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp trực tiếp 
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thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 91 vụ án hình sự (đảm bảo chỉ tiêu 

02 vụ/năm).  

* Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao về “Tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình 

sự” và thực hiện tốt nội dung khâu đột phá đã xác định. Thông qua công tác thực 

hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát hai cấp đã phát hiện nhiều 

dạng vi phạm của Tòa án và kịp thời ban hành kháng nghị phúc thẩm đối với 31 

vụ/95 bị cáo, trong đó số cũ 07 vụ/24 bị cáo, số mới 24 vụ/71 bị cáo (ngang cấp 

14 vụ/32 bị cáo, trên một cấp 17 vụ/63 bị cáo). Tòa án đã xét xử 24 vụ/49 bị cáo, 

chấp nhận kháng nghị 19 vụ/43 bị cáo, không chấp nhận kháng nghị 05 vụ/06 bị 

cáo, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt 87,8% (tăng 2,5%, vượt 5,3% so với 

chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành). Ngoài ra, đã ban hành 07 kiến nghị yêu 

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

tài nguyên rừng. Các kiến nghị được các đơn vị liên quan tiếp thu thực hiện 

nghiêm túc. Báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm 39 vụ/63 bị cáo và 02 quyết định công nhận sự thỏa thuận 

của đương sự. 

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

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT- VKSTC ngày 15/5/2018 và Chỉ thị số 

06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng 

cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện 

kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam duy trì hoạt động kiểm sát hàng ngày 

đối với Nhà tạm giữ, 02 lần/tuần đối với Trại tạm giam và hàng tháng đối với 

Trại giam; tăng cường kiểm sát đột xuất tại các cơ sở giam giữ để kịp thời phát 

hiện các trường hợp vi phạm trong thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, 

tạm giam và phạm nhân; Viện kiểm sát tỉnh chủ trì, phối hợp với Uỷ ban 

MTTQVN tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án hình sự Công an cấp huyện, qua đó giúp Viện kiểm sát 

nhân dân cấp huyện nắm được kỹ năng kiểm sát và phát hiện vi phạm qua kiểm 

sát.  

Đặc biệt, qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, nhận thấy công tác thi hành án 

hình sự của Cơ quan THAHS của Công an cấp huyện và UBND cấp xã trong 

thời gian qua còn để xảy ra nhiều vi phạm nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã 

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; qua hội nghị đã 

kịp thời lồng ghép quán triệt những điểm mới trong Luật THAHS 2019 đến 

công chức làm công tác thi hành án hình sự trong Ngành cũng như cán bộ làm 

công tác này của các cơ từ huyện đến xã, phường. Nhờ triển khai nhiều biện 

pháp như trên nên trong năm qua, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi 

hành án hình sự của ngành Kiểm sát Quảng Nam đạt được những kết quả tích 

cực. 
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- Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 506 người bị tạm giữ; cơ quan chức 

năng đã giải quyết 502 người, đạt tỷ lệ 99,2%. Đã kiểm sát 1.314 bị can bị tạm 

giam; các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết 807 bị can, đạt tỷ lệ 61%.  

Tiến hành 69 cuộc trực tiếp kiểm sát, 02 cuộc kiểm sát đột xuất và 05 

cuộc phúc tra công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà 

tạm giữ Công an cấp huyện. Qua kiểm sát đã ban hành 27 kiến nghị, 06 yêu cầu 

các đơn vị khắc phục một số vi phạm.  

1.5.2. Kiểm sát thi hành án hình sự 

Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 1.901 bị án, trong đó có 03 bị án tử 

hình, 10 bị án tù chung thân, 813 bị án tù có thời hạn, 1.075 bị án treo, cải tạo 

không giam giữ; đã thi hành: 01 bị án tử hình, 09 bị án tù chung thân, 759 bị án 

tù có thời hạn, 326 bị án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách, 67 bị án cải 

tạo không giam giữ đã chấp hành xong án phạt. 

Tiến hành 128 cuộc trực tiếp kiểm sát, phúc tra và 01 cuộc kiểm sát đột 

xuất công tác thi hành án hình sự (bằng so cùng kỳ năm 2018), trong đó Trại 

giam An Điềm 03 cuộc (vượt 01 cuộc), Cơ quan THAHS 22 cuộc (vượt 03 

cuộc) và UBND cấp xã 104 cuộc (vượt 50% so với chỉ tiêu của Ngành); đã ban 

hành 90 kiến nghị, 02 yêu cầu yêu cầu các đơn vị khắc phục vi phạm, 03 kiến 

nghị phòng ngừa vi phạm. Trong kỳ, Viện kiểm sát tỉnh kiểm sát việc xét giảm 

thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.307 phạm nhân; kiểm sát xét tha tù trước 

thời hạn có điều kiện cho 26 phạm nhân; kiểm sát xét rút ngắn thời gian thử 

thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 02 bị án; xét 

miễn chấp hành án phạt tù đối với 01 bị án đang được hoãn CHAPT. Viện kiểm 

sát hai cấp kiểm sát việc rút ngắn thời gian thử thách cho 113 bị án chấp hành án 

treo và cải tạo không giam giữ.  

1.6. Công tác giải quyết bồi thường cho người bị oan: Không có người bị 

oan. 

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   

Trước tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính ngày càng phức 

tạp như hiện nay, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Quảng Nam đã kịp thời đề ra 

nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải 

quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính trong ngành Kiểm sát Quảng Nam 

theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao. Trước hết là quan tâm bổ sung biên chế và bố trí công 

chức có năng lực thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác này. Chú trọng công tác 

đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; trong năm đơn vị đã tổ chức hội 

nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc 

dân sự trong ngành Kiểm sát Quảng Nam; lựa chọn những bài phát biểu của 

Kiểm sát viên có chất lượng đăng tải trên Trang tin điện tử của đơn vị để toàn 

Ngành tham khảo, học hỏi; tổ chức kiểm tra chất lượng báo cáo đề xuất của 

Kiểm sát viên. Với những giải pháp tích cực nêu trên, công tác kiểm sát việc giải 

quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính trong năm 2019 của ngành Kiểm sát 

Quảng Nam đạt kết quả tốt; kịp thời giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự, 
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khiếu kiện hành chính có tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh, góp phần khẳng 

định vai trò của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp. 

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

- Đã thụ lý kiểm sát 3.780 vụ, 845 việc theo thủ tục sơ thẩm, Tòa án đã 

giải quyết 3.413 vụ, 836 việc – đạt tỷ lệ 90,3%; đã thụ lý kiểm sát 106 vụ, 02 

việc theo thủ tục phúc thẩm, Tòa án giải quyết 105 vụ. Viện kiểm sát hai cấp 

phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 35 phiên tòa rút kinh nghiệm, giúp 

Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ (vượt chỉ tiêu). 

Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã phát hiện nhiều vi phạm 

của Toà án, đã ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm - cũ 04 (huyện 01, tỉnh 03); 

mới 03 (tỉnh). Tòa án hai cấp đã giải quyết 04/07 kháng nghị, chấp nhận 04/04 

kháng nghị của Viện kiểm sát - đạt tỷ lệ 100% (vượt 20% so với chỉ tiêu của 

Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành); ban hành 25 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc 

phục vi phạm; ban hành 29 yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ, bổ sung người 

tham gia tố tụng. Báo cáo đề nghị VKSND cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm 02 vụ, VKSND cấp cao đã ban hành 02 kháng nghị. 

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 thụ lý kiểm sát 253 vụ, 02 việc theo thủ tục sơ thẩm, Tòa án đã giải 

quyết 219 vụ, 02 việc – đạt tỷ lệ 86,6%; thụ lý kiểm sát 05 vụ theo thủ tục phúc 

thẩm, Toà án đã giải quyết 05 vụ. Phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát hai cấp tổ 

chức được 07 phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Viện kiểm sát đã ban hành 06 kháng nghị phúc thẩm, trong đó cũ 03, mới 

03 (kháng nghị ngang cấp), Tòa án đã giải quyết 02 kháng nghị, chấp nhận 01 

kháng nghị, không chấp nhận 01 kháng nghị, tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận 

đạt 50%; ban hành 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, 35 công văn 

yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, bổ sung người tham gia tố tụng (tăng 11 văn 

bản). Báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 01 vụ (vụ kháng 

nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát không được Tòa án chấp nhận). 

* 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 243 việc; Tòa án đã giải quyết 243 

việc; hiện còn 01 việc chưa giải quyết. Qua kiểm sát, Viện kiểm sát hai cấp ban 

hành 02 kiến nghị yêu cầu các cơ quan liên quan khắc phục vi phạm. 

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

Để nâng cao hiệu lực trong công tác kiểm sát thi hành án hành chính, 

VKSND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong 

việc kiểm tra, đôn đốc thi hành án hành chính. Trong năm đã phối hợp tiến hành 

kiểm tra việc thi hành án hành chính tại 11 UBND cấp huyện chưa thi hành dứt 

điểm các bản án, quyết định hành chính của Tòa án. Qua kiểm tra đã hướng dẫn 

các đơn vị khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để thi hành 

dứt điểm bản án, quyết định; đồng thời, yêu cầu những đơn vị chay ỳ trong thi 

hành án thi hành dứt điểm bản án, quyết định của Tòa án.  

- Kiểm sát thi hành án dân sự: Đã kiểm sát việc phải thi hành 10.719 

việc/2.070.691.188.000 đồng. Đã kết thúc thi hành án: 6.223 
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việc/185.368.761.000 đồng (đã thi hành xong: 6.092 việc/154.504.352.000 đồng 

- đạt tỷ lệ 72,3% về số việc và 30,2% về số tiền). 

- Kiểm sát thi hành án hành chính: Đã kiểm sát thi hành án đối với 36 bản 

án; đã thi hành xong 18 bản án; còn lại 18 bản án chưa thi hành xong. 

Đã tiến hành 22 cuộc trực tiếp kiểm sát (tăng 04 cuộc và vượt 03 cuộc so 

với chỉ tiêu Ngành) và 22 cuộc phúc tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục 

THADS cùng cấp; đã ban hành 25 kiến nghị, 05 văn bản yêu cầu Cơ quan 

THADS và cơ quan liên quan khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân 

sự, công tác thi hành án hành chính.  

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

hoạt động tư pháp  

Trong năm qua 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. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 

2019 của ngành Kiểm sát Quảng Nam có những chuyển biến tích cực, góp phần 

ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hầu hết 

các vụ khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, chính xác, đúng pháp luật 

tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và ngành 

Kiểm sát. 
Toàn Ngành đã tiếp 204 lượt công dân (giảm 30 lượt); 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%, vượt 12,3% 

so với chỉ tiêu của Ngành); giải quyết 08 đơn, 05 việc/ 08 đơn, 05 việc do cơ 

quan của Đảng, Nhà nước, các cơ quan có chức năng giám sát, báo chí 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; tư vấn giải quyết đơn của Viện kiểm 

sát có chất lượng và đúng với các quy định của pháp luật. Lãnh đạo Viện tham 

gia đầy đủ các buổi tiếp công dân do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức. 

Đã 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 - đạt chỉ tiêu của Ngành; đã ban hành 06 kiến 

nghị yêu cầu 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 trong 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” đã tạo ra 

phong trào học tập, nghiên cứu pháp luật sôi nổi trong toàn Ngành. 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. Qua 03 cuộc thanh tra nghiệp vụ đã ban 

hành yêu cầu phục hồi điều tra 01 vụ/01 bị can, yêu cầu khởi tố để điều tra 01 
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vụ/01 bị can và yêu cầu phục hồi truy tố 01 vụ/01 bị can. Chủ động xây dựng 

mối quan hệ tốt với Thường trực cấp ủy trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ 

chính trị địa phương và mối quan hệ phối hợp với các Cơ quan tư pháp cùng 

cấp.  

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

TRUY TỐ, XÉT XỬ 

Công tác phối hợp liên ngành trong công tác 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; đối với các vụ án có quan điểm khác 

nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đã vận dụng linh hoạt Công văn 580 

ngày 28/11/2016 của Tỉnh ủy để giải quyết. 

Liên ngành triển khai thực hiện có hiệu quả “Quy chế phối hợp trong công 

tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”, giúp 

công tác xử lý tội phạm theo từng ngành đúng trình tự pháp luật, không để xảy 

ra oan sai và bỏ lọt tội phạm. Quá trình xét xử các vụ án theo tinh thần cải cách 

tư pháp được thực hiện đúng theo Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa 

rút kinh nghiệm giữa Tòa án tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh. 

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

trả 25 vụ án (có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát) để điều tra bổ 

sung  - chiếm tỷ lệ 2,8% (giảm 0,92% và thấp hơn chỉ tiêu khống chế của Ngành 

2,2%), trong đó: Viện kiểm sát đã trả Cơ quan điều tra 11 vụ - chiếm tỷ lệ 1,3%; 

Tòa án trả Viện kiểm sát 14 vụ - chiếm tỷ lệ 1,5%. 

 Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung là do tình hình tội phạm trên địa 

bàn diễn biến ngày càng phức tạp, với quy mô, 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, 

Thẩm phán chưa thống nhất. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan như 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. 

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

KIỂM SÁT TRONG NĂM 2019 
Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều dạng 

vi phạm của các cơ quan tư pháp và các cơ quan có liên quan, đã kịp thời ban 

hành 44 kháng nghị, 251 kiến nghị, 08 yêu cầu 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 kháng, kiến nghị của Viện kiểm 

sát, các cơ quan có vi phạm đã triển khai thực hiện những biện pháp để chấn 
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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. 

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

QUYẾT: Không. 

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Ưu điểm 
Trong năm 2019, toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam bám sát các nhiệm vụ 

đề ra trong các nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị công tác năm 2019 của 

VKSND tối cao và Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Quảng Nam. 

Lãnh đạo Viện đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 

trên từng lĩnh vực công tác, như tăng cường trách nhiệm của người lãnh đạo, 

trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, quan tâm đến chất lượng đội ngũ 

công chức, nhất là thực hiện khâu tuyển dụng công chức đảm bảo khách quan, 

minh bạch; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là hình thức tự đào tạo, 

đào tạo tại chỗ; chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo án cho Viện kiểm sát cấp 

dưới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra... Bên cạnh đó mỗi công chức, 

người lao động trong đơn vị luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế của Ngành, 

quy chế nội bộ của đơn vị... Nhờ vậy, đã giúp cho ngành Kiểm sát Quảng Nam 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, các kết quả công tác đều 

đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra.   

 Trong kỳ, 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 Tòa án tuyên không phạm tội. Một số chỉ tiêu công tác 

tăng so với cùng kỳ năm 2018, như tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát, số 

cuộc trực tiếp kiểm sát, số phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm; tỷ lệ chấp nhận 

kháng nghị của Viện kiểm sát đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung 

thấp hơn tỷ lệ khống chế của Ngành. Quyền năng của Viện kiểm sát được thể 

hiện rõ hơn thông qua việc ban hành 14 quyết định hủy bỏ các quyết định tố 

tụng trái pháp luật của cơ quan hữu quan, 62 yêu cầu khởi tố, thay đổi tội danh, 

bổ sung, thay đổi quyết định khởi tố vụ án, bị can... Nội bộ Ngành được đoàn 

kết, thống nhất; lãnh đạo Viện “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, công 

chức, người lao động “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc; cả hai 

cấp không có trường hợp đơn thư tố cáo hành vi sai trái của lãnh đạo Viện, công 

chức trong Ngành; không có công chức, người lao động bị xử lý kỷ luật dưới bất 

cứ hình thức nào. 

2. Hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát 

Quảng Nam còn một số hạn chế như: Tỷ lệ giải quyết án của một số Viện kiểm 

sát cấp huyện chưa cao; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung tuy giảm so với cùng 

kỳ năm 2018 nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.  

* Những tồn tại, thiếu sót nêu trên là dotrong kỳ phát sinh nhiều vụ việc có 

tính chất phức tạp; một số quy định mới trong các đạo luật về tư pháp chưa có 
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hướng dẫn thực hiện nên các cơ quan tố tụng gặp khó khăn trong giải quyết một 

số vụ việc; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy đã được 

tăng cường nhưng đôi lúc chưa có biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu 

quả giữa các cơ quan và cá nhân liên quan. 

 3. Kiến nghị 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan 

trọng trong việc phòng ngừa vi phạm, tội phạm nói chung và phòng ngừa vi 

phạm, tội phạm trong học sinh, sinh viên nói riêng. Vì vậy, kính đề 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 trong thời gian đến. Trong kỳ, Chi 

đoàn Viện kiểm sát tỉnh phối hợp với Chi đoàn Tòa án tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh và 

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật dưới hình thức tổ chức phiên tòa giả định tại Trường PTTH Nguyễn Dục 

(xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) và thực hiện chương trình « pháp luật học 

đường » tại Trường THPT Lê Qúy Đôn, Tam Kỳ. VKSND tỉnh nhận thấy đây là 

hoạt động có ý nghĩa, góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong học sinh, 

sinh viên.  

- Tình hình tội phạm xâm phạm tài nguyên rừng vẫn đang diễn biến phức 

tạp. Trong năm Cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố nhiều vụ án liên 

quan đến hành vi khai thác, hủy hoại rừng nhưng số bị can bị khởi tố rất ít so với 

số vụ đã khởi tố, nguyên nhân là không phát hiện được bị can. Vì vậy, Hội đồng 

nhân dân cần có kế hoạch giám sát chuyên đề đối với các cơ quan chức năng 

liên quan, tìm ra các giải pháp tăng tỷ lệ phát hiện đối tượng phạm tội để đưa ra 

điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh nhằm phòng ngừa loại tội phạm này trong 

thời gian đến.  

- Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 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. 

 

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

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