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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 
  

 1. Tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính  

  Trong nhiệm kỳ qua, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh được các cơ 

quan chức năng phát hiện, khởi tố tăng so với nhiệm kỳ trước và tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm; tội phạm về kinh tế, sở hữu tăng; 

tăng nhiều nhất là tội phạm về ma tuý; tội phạm về tham nhũng, chức vụ được khởi tố 

tuy giảm nhưng có nhiều vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản như vụ Tham ô tài 

sản tại Bưu điện thị xã Điện Bàn. Nổi lên là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Đã thực hành quyền 

công tố, kiểm sát khởi tố 5.007 vụ án hình sự, tăng 2,5%. 

Tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và khiếu kiện hành chính tiếp tục 

tăng, có nhiều vụ khiếu kiện hành chính phức tạp. Đã kiểm sát việc giải quyết 19.665 

vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, tăng 25,7% và 524 vụ án hành 

chính, tăng 25,3%. 

Trước tình hình trên, VKSND tỉnh Quảng Nam đã có sự chủ động, linh hoạt 

phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 

và giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính đã góp phần ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà trong thời gian qua.  

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam về 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành 

 Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát Quảng 

Nam thực hiện hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – 

Thực chất, hiệu quả”, đồng thời chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong các 

lĩnh vực công tác, cụ thể: 

- Một là, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: chỉ đạo toàn 

ngành triển khai, thực hiện nghiêm các đạo luật về tư pháp mới được ban hành; đề ra 

nhiều giải pháp để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng đến công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho công chức, đảng viên; thường 

xuyên rà soát các quy chế nội bộ, qua đó kịp thời sửa đổi, bổ sung; đổi mới trong 

công tác thi đua, khen thưởng như chú trọng hình thức khen thưởng đột xuất.  

- Hai là, coi trọng công tác cán bộ, công tác tự đào tạo: trong kỳ, đã thực hiện 

thủ tục tinh giản 02 phòng nghiệp vụ và 16 công chức theo Nghị quyết 39 ngày 

17/4/2015 của Bộ Chính trị; Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm mới 03 Phó Viện 

trưởng VKSND tỉnh, 34 Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, 04 Kiểm 

sát viên cao cấp, 24 Kiểm sát viên trung cấp, 62 Kiểm sát viên sơ cấp; Viện trưởng 

VKSND tỉnh bổ nhiệm 14 lãnh đạo cấp Phòng, 54 Kiểm tra viên; cử 27 lãnh đạo 

Phòng, lãnh đạo VKS cấp huyện tham gia học lớp cao cấp chính trị và 30 công chức 

học trung cấp chính trị hệ không tập trung; tổ chức 04 hội thi nghiệp vụ và 35 hội 

nghị tập huấn các đạo luật mới; thành lập tổ nghiên cứu khoa học gồm những công 
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chức trẻ, có nhiệt huyết, có đam mê nghiên cứu khoa học; tổ chức các buổi gặp mặt, 

đối thoại với các tổ chức đoàn thể như đối thoại với đoàn viên thanh niên ngành 

Kiểm sát Quảng Nam, trong đó tập trung vào các chủ đề nhằm phát hiện những nhân 

tố mới, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ như đối thoại với chủ đề 

“Thanh niên giải quyết vấn đề của Viện trưởng”. 

- Ba là, tăng cường công tác tham mưu cho cấp uỷ, HĐND, UBMTTQVN cùng 

cấp và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng: tham mưu cho Ban Nội chính để 

trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 54 ngày 22/5/2020 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 

tội phạm; 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; Hội nghị chuyên đề về 

“Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc ban hành quyết định hành chính, thực 

hiện hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam bị khởi kiện tại Tòa án”; phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ 

chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký kết Quy chế phối 

hợp công tác mới; ký kết Quy chế phối hợp với Tòa án trong tổ chức phiên tòa rút 

kinh nghiệm; ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết nguồn 

tin về tội phạm... 

- Bốn là, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật và các điều kiện để bảo 

đảm hoạt động của Ngành: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, 

kiểm tra nghiệp vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nổi bật là xây dựng 

bản tin video clip phản ánh hoạt động của VKSND hai cấp. Hoàn thiện và đưa vào sử 

dụng trụ sở mới của VKSND tỉnh Quảng Nam vào tháng 10/2020. 

3. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ  

Trong nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải 

pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả mặt công tác. Cụ thể: 

- Một là, chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên, 

không để xảy ra các trường đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, Viện kiểm sát 

truy tố Tòa án tuyên không phạm tội… 

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 7.647 nguồn tin về tội 

phạm; tiến hành 123 cuộc trực tiếp kiểm sát; ban hành 239 kiến nghị yêu cầu khắc 

phục vi phạm, 05 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; ra quyết định hủy bỏ, 

không phê chuẩn 12 quyết định tố tụng chưa đảm bảo căn cứ; ban hành 6.611 văn bản 

yêu cầu khởi tố, xác minh nguồn tin về tội phạm..., tăng 05%. 

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 5.185 vụ/7.275 bị can. Phối 

hợp với cơ quan tố tụng xác định và đưa xa xét xử 291 vụ án điểm và 06 vụ án rút 

gọn, phục vụ tốt tình hình chính trị tại địa phương; hủy bỏ 54 quyết định, không phê 

chuẩn 62 quyết định tố tụng không đảm bảo căn cứ; ban hành 132 yêu cầu khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can...; ban hành 46 kiến nghị khắc phục vi phạm và 07 kiến nghị phòng 

ngừa vi phạm, tội phạm; ban hành 3.578 văn bản yêu cầu điều tra. 

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 3.888 vụ/6.634 bị can; Viện 

kiểm sát đã giải quyết 3.871 vụ/6.540 bị can, đạt tỷ lệ 99,5% (vượt 2,5% so với chỉ 

tiêu Quốc hội và tăng 2,5% so với cùng kỳ).  

Thông qua công tác kiểm sát, ngành Kiểm sát Quảng Nam đã góp phần quan 

trọng trong việc không để xảy ra oan, sai, hạn chế trường hợp bỏ lọt tội phạm; bảo 
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đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật; chất lượng điều tra, truy tố được 

nâng lên, kết quả công tác đạt và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc 

hội, như: tỷ lệ người bị bắt, tạm giữ sau đó chuyển xử lý hành sự đạt cao (99,6%), tỷ 

lệ trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm (0,9%); việc truy tố luôn đảm 

bảo 100% đúng người, đúng tội, đúng thời hạn luật định. 

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

thẩm đối với 5.322 vụ/8.401 bị cáo. Phối hợp với Toà án cùng cấp tổ chức 616 phiên 

tòa rút kinh nghiệm và 139 phiên toà lưu động, đây là một trong những hoạt động 

nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên, góp 

phần thực hiện công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng. 

Trong kỳ đã ban hành 62 kiến nghị khắc phục vi phạm, 04 kiến nghị phòng ngừa; 

quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với 89 vụ/200 bị cáo (tăng 40%), Tòa án đã giải 

quyết 88 vụ/199 bị cáo, chấp nhận 64 vụ/177 bị cáo - tỷ lệ chấp nhận kháng nghị đạt 

88,9% (vượt 18,9% so với chỉ tiêu Quốc hội, tăng 8,9% so với kỳ trước); báo cáo đề 

nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 83 vụ/125 bị cáo. 

 - Hai là, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến rõ nét 

Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều biện pháp hiệu quả nhằm 

nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và đã kịp thời phát hiện 

nhiều vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành 

án... và đã ban hành 177 kháng nghị, 947 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 

phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Số lượng kháng nghị, kiến nghị đều tăng so với 

nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Qua đó, đã góp phần bảo đảm quyền 

con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến 

pháp và pháp luật. 

* Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, ngành Kiểm sát Quảng Nam 

vinh dự 05 năm liền (từ năm 2016 đến năm 2020) được nhận Cờ thi đua của Chính 

phủ và năm 2020 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; được 

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam tặng Bức 

trướng với 06 chữ vàng “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả”. 

4. Tồn tại, hạn chế 

Trong giải quyết án hình sự có một số nguồn tin về tội phạm và một số vụ án 

chưa được Viện kiểm sát theo dõi chặt chẽ, chưa có sự đôn đốc kịp thời, dẫn đến phải 

gia hạn thời hạn giải quyết, có vụ vi phạm thời hạn giải quyết; công tác phối hợp liên 

ngành có lúc có nơi còn chưa được chú trọng đúng mức, có nhiều vụ án phải trả hồ sơ 

điều tra bổ sung, có vụ trả nhiều lần, làm kéo dài thời hạn giải quyết.  

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do tình 

hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, xuất 

hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Bên cạnh đó, số lượng vụ, việc Viện 

kiểm sát giải quyết ngày càng nhiều nhưng biên chế giao cho Ngành bị cắt giảm đã 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

- Hiện nay, qua thực tiễn công tác, VKSND tỉnh Quảng Nam gặp một số khó 

khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật, kính đề nghị cơ quan Trung ương và cơ 

quan chức năng trên địa bàn tỉnh có hướng dẫn, giải đáp để đơn vị được thuận lợi 

trong công tác (những vướng mắc này đơn vị đã nêu rõ trong báo cáo chính). Trước 
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mắt, kính đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành “khung giá rừng” để các cơ quan tiến 

hành tố tụng có cơ sở giải quyết các vụ án xâm phạm tài nguyên rừng. 

- Kính đề nghị HĐND tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc đề xuất xây dựng cơ 

chế, biện pháp hữu hiệu để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quyền kháng nghị, quyền kiến 

nghị của Viện kiểm sát trong kiểm sát hoạt động tư pháp. 

- Trong nhiệm kỳ qua, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã nhận được sự quan 

tâm, hỗ trợ về nhiều mặt của HĐND, UBND cùng cấp, nhất là sự hỗ trợ về kinh phí. 

VKSND tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan 

tâm, hỗ trợ từ HĐND, UBND để ngành Kiểm sát Quảng Nam thực hiện tốt hơn chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

 

  

 

 
  

 


