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BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, giải pháp nâng 

cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Quảng Nam 

  

 I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2016-2021 

 1. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh

 Trong 05 năm qua (2016-2021) tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam được các cơ quan chức năng phát hiện, tiếp nhận gia tăng số 

vụ so với cùng kỳ (2011 – 2016) và diễn biến ngày càng phức tạp. 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, đã góp phần ổn 

định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Diễn biến của 

một số loại tội phạm như sau: 

 - Tội phạm về an ninh: Trong giai đoạn 2016 - 2021, tình hình an ninh chính 

trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cơ bản ổn định, không có vụ án nào mới khởi tố 

liên quan đến lĩnh vực này.  

- Tội phạm về trật tự xã hội: Đã khởi tố 1.650 vụ/3.192 bị can, khởi tố chủ 

yếu về tội cố ý gây thương tích, tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Nổi lên ở nhóm 

tội này là tội phạm giết người, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm đánh bạc và tổ 

chức đánh bạc. 

Tội Giết người tăng đáng kể so với cùng kỳ; đã khởi tố 81 vụ/91 bị can (tăng 

18 vụ/17 bị can), đáng báo động tình trạng giết người thân tăng theo từng năm, 

trong đó đau lòng có nhiều vụ cha giết con, con giết cha, chồng giết vợ; nguyên 

nhân chủ yếu là do những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng kể trong mối quan hệ 

gia đình. Tình trạng băng nhóm dùng súng, mã tấu thanh toán lẫn nhau trở nên phổ 

biến, đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương và gây lo lắng trong 

quần chúng nhân dân. Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua diễn 

biến hết sức phức tạp, tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; các cơ quan chức 

năng đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh với tội phạm này đã 

góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tăng đáng kể, tính chất các vụ án rất phức 

tạp, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có nhiều bị can tham gia; đáng chú ý là tình trạng 

đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng, số tiền sử dụng đánh bạc rất lớn, có vụ tổng 

số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc gần 600 tỷ đồng. 
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- Tội phạm về kinh tế, sở hữu: Đã khởi tố 2.702 vụ/2.657 bị can, trong đó tội 

phạm xâm phạm sở hữu (chủ yếu là tội trộm cắp tài sản) chiếm gần 80% số vụ án 

mới khởi tố. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng đa dạng về thủ đoạn 

phạm tội và tinh vi hơn, đặc biệt là tội phạm sử dụng mạng xã hội để lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản tăng mạnh so với những năm trước đây; các đối tượng thực hiện 

hành vi lừa đảo đa số là người chưa thành niên, bị hại có nơi cư trú khắp các tỉnh 

thành trên cả nước. 

Nổi lên trong kỳ là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; tình trạng cho vay 

lãi nặng, siết nợ theo kiểu “xã hội đen” dẫn đến nhiều hậu quả khó lường. Đây là 

một trong những nguyên nhân phát sinh, gia tăng một số tội phạm khác như tội cố 

ý 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. 

- Tội phạm về ma túy: Tội phạm về ma tuý gia tăng qua từng năm; đã khởi tố 

612 vụ/843 bị can (2016: 89 vụ, 2017: 103 vụ, 2018: 106 vụ, 2019: 138 vụ, 2020: 

176 vụ). Điều đó cho thấy tội phạm ma tuý đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, xảo 

quyệt, manh động; địa điểm giao dịch mua bán thường tại các phòng hát karaoke, 

nhà nghỉ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Số người nghiện ma túy có ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng, nhất là việc sử dụng ma túy 

methamphetamine và các loại ma túy dạng thảo mộc, độ tuổi sử dụng ngày càng 

trẻ hóa. Số người nghiện ma túy tăng nhanh, trong khi đó số người nghiện được 

đưa vào cơ sở cai nghiện chiếm tỷ lệ thấp là một trong những nguyên nhân gia tăng 

tội phạm ma túy. 

- Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Số vụ án, bị can đã khởi tố giảm so với 

kỳ trước; đã khởi tố 22 vụ/40 bị can. 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.  

- Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Đã khởi tố 07 vụ/15 bị can để điều 

tra, chủ yếu về tội “Trốn khỏi nơi giam” và “Không tố giác tội phạm”. 

2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 

2.1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 

trong lĩnh vực hình sự 

- Công tác kiểm sát việc 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; đã chủ 
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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 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. Đặc biệt, trong kỳ VKSND tỉnh đã 

tham mưu cho Ban Nội chính để trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam 

ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 22/5/2020 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, được Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao... Với việc đề ra những biện 

pháp tích cực đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 

nguồn tin về tội phạm đạt kết quả tốt; tỷ lệ giải quyết tăng theo từng năm (năm 

2016 đạt 91% đến năm 2020 đạt 93%). 

Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết 7.647 tố giác, tin 

báo về tội phạm; Cơ quan hữu quan đã giải quyết 7.519 tin - đạt tỷ lệ 98,3% (tăng 

05% so với kỳ trước); tiến hành 123 cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết nguồn 

tin về tội phạm; ban hành 239 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 05 kiến nghị 

phòng ngừa vi phạm, tội phạm (tăng 10% so với kỳ trước); đã ra quyết định hủy bỏ 

11 quyết định trái pháp luật của CQĐT; không phê chuẩn quyết định khởi tố 01 bị 

can; ban hành 6.611 văn bản yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bổ sung tài liệu 

chứng xứ, xác minh nguồn tin về tội phạm... Các kiến nghị, yêu cầu được các đơn 

vị thực hiện. 

- Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ 

án hình sự 

Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng diễn biến phức 

tạp, có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, số lượng án VKSND hai cấp thụ lý tăng dần 

theo từng năm (năm 2016: 1.112 vụ/1.418 bị can đến năm 2020: 1.318 vụ/2.043 bị 

can) nhưng lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời đề ra nhiều biện pháp, 

giải pháp để thực hiện hiệu quả khâu công tác này, như: triển khai thực hiện có 

hiệu quả và chủ động tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-

VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 

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

động điều tra; bố trí Kiểm sát viên có năng lực thực hiện khâu công tác kiểm sát 
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điều tra; chú trọng đến công tác phối hợp liên ngành trong quá trình giải quyết vụ 

án, nhất là các vụ án phức tạp... Vì vậy trong kỳ 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 oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

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

quan điều tra đã giải quyết 4.975 vụ/6.755 bị can, đạt tỷ lệ 95,9% (tăng 08% so với 

kỳ trước), trong đó kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 3.867 vụ/6.538 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. 

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã ra quyết định hủy bỏ 54 quyết định tố tụng, 

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

tố vụ án, khởi tố bị can, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, bị can, thay đổi, bổ sung 

quyết định khởi tố... Ban hành 46 kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động 

điều tra và 07 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; ban hành 3.578 văn bản 

yêu cầu điều tra và bổ sung chứng cứ. 

 - Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong 

giai đoạn truy tố 

 Nhờ kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và khởi 

tố vụ án, bám sát quá trình điều tra nên việc giải quyết vụ án được nhanh chóng. 

Kiểm sát viên được phân công THQCT và kiểm sát xét xử vụ án kiểm tra, nghiên 

cứu kỹ hồ sơ, tính có căn cứ và hợp pháp của các tài liệu, chứng cứ; đánh giá 

chứng cứ một cách khách quan, toàn diện nên việc truy tố luôn đảm bảo đúng thời 

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

 Đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 3.888 vụ/6.634 bị can; 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 vượt 2,5% so với cùng kỳ). Việc truy tố luôn đảm bảo 100% đúng người, 

đúng tội, đúng thời hạn luật định, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.  

Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm theo 

từng năm (năm 2016 chiếm tỷ lệ 2,1% đến năm 2020 chiếm tỷ lệ 1,3%; tỷ lệ bình 

quân là 02% (thấp hơn tỷ lệ khống chế của Ngành là 03% và giảm 0,9% so với kỳ 

trước). 

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 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 nhiều Hội thi: 
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“Chúng tôi là Kiểm sát viên”, “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. 

Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 

tại phiên tòa nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu; chuẩn bị tốt luận tội và đề ra kế hoạch 

xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa nên bảo vệ tốt cáo trạng truy tố; tranh tụng dân chủ 

với luật sư và những người tham gia tố tụng khác; không để xảy ra trường hợp 

Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội hoặc khác tội danh mà Viện 

kiểm sát đã truy tố; mức án Viện kiểm sát đề nghị đa số được HĐXX chấp nhận. 

Trong kỳ, Viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 

theo thủ tục sơ thẩm 3.963 vụ/6.600 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 3.745 vụ/6.166 bị 

cáo; theo thủ tục phúc thẩm 1.359 vụ/1.801 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 1.340 

vụ/1.777 bị cáo. Trong kỳ, 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.  

Với những vi phạm của Tòa án hai cấp, trong kỳ Viện kiểm sát đã ban hành 

62 kiến nghị khắc phục vi phạm 04 kiến nghị phòng ngừa; kháng nghị phúc thẩm 

đối với 89 vụ/200 bị cáo, 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 và Ngành đề ra, tăng 8,9% so với kỳ trước); báo cáo đề nghị kháng nghị 

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

- 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; 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; 

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 mới. Ngoài ra, qua hoạt động kiểm sát chú trọng phát hiện những vướng 

mắc, bất cập trong công tác giam, giữ, thi hành án để kiến nghị cơ quan chức năng 

tháo gỡ kịp thời. Điển hình như ban hành kiến nghị Trại giam An Điềm - Bộ Công 

an về thời điểm chuyển hồ sơ đề nghị xét giảm án trong các đợt lễ; báo cáo đề xuất 

Tỉnh uỷ Quảng Nam và Tỉnh uỷ Quảng Nam đã có chỉ đạo Viễn thông Quảng Nam 
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chỉ đạo trung tâm Viễn thông Đại Lộc triển khai lắp đặt mạng kết nối phân trại 

Sườn giữa với khu trung tâm Trại giam An Điềm (C10 Bộ Công an)... Nhờ triển 

khai nhiều biện pháp như trên nên trong những 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. 

+ Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

Đã kiểm sát 2.558 người bị tạm giữ; cơ quan chức năng đã giải quyết 2.549 

người. Tỷ lệ xử lý hình sự đạt 98,4%, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Ngành đề ra và 

tăng 1,3% so với kỳ trước.  

Đã kiểm sát 4.312 bị can bị tạm giam; các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải 

quyết 3.678 bị can. 

Tiến hành 371 cuộc trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam, ban hành 

15 kháng nghị, 173 kiến nghị yêu cầu các cơ sở giam, giữ khắc phục vi phạm. 

+ Công tác kiểm sát thi hành án hình sự 

Đã kiểm sát việc thi hành 8.931 bị án các loại, Cơ quan Thi hành án đã giải 

quyết 8.192 bị án; đã tiến hành 605 cuộc trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án 

hình sự hai cấp, tại Trại giam An Điềm và UBND cấp xã, đã ban hành 22 kháng 

nghị, 240 kiến nghị và 125 yêu cầu yêu cầu các đơn vị được kiểm tra chấn chỉnh vi 

phạm. 

Viện kiểm sát tỉnh kiểm sát việc đặc xá và xét giảm thời hạn chấp hành hình 

phạt tù cho 6.396 phạm nhân tại Trại giam An Điềm Bộ, Công an và Trại tạm giam 

Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán, lễ 30/4 và Lễ 2/9. 

Có thể nói công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 

ngành Kiểm sát Quảng Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng 

khích lệ. Chất lượng, hiệu quả công tác được tăng cường, góp phần bảo đảm quyền 

con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, 

người chấp hành án, đồng thời phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và 

thi hành án hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa 

phương.  

2.2. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác 

- Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, 

hành chính, KDTM, 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. Trước hết là quan tâm bổ sung biên chế và bố trí 

công chức có năng lực thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng 

về chuyên môn, nghiệp vụ 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 năm 2020”. Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải 
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quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong ngành Kiểm sát Quảng Nam; 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 của ngành Kiểm sát Quảng Nam đạt kết quả tốt; kịp thời giải quyết các vụ án 

tranh chấp dân sự, 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. 

Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát việc giải quyết 20.973 vụ, việc dân sự, hôn 

nhân gia đình theo thủ tục sơ thẩm; 471 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm; trong lĩnh 

vực án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác 

theo quy định của pháp luật đã kiểm sát việc giải quyết 1.256 vụ, việc theo thủ tục 

sơ thẩm; 88 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm. 

Thông qua công tác kiểm sát xét xử và kiểm sát bản án, quyết định giải 

quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động 

của Tòa án nhân dân hai cấp, đã phát hiện nhiều bản án, quyết định vi phạm về thủ 

tục tố tụng và nội dung. Hai cấp Kiểm sát đã ban hành 51 kháng nghị, tỷ lệ kháng 

nghị được chấp nhận đạt 86,3% (vượt 16,3% so với chỉ tiêu của Quốc hội, của 

Ngành đề ra và tăng 05% so với kỳ trước). Đối với những trường hợp vi phạm 

chưa đến mức kháng nghị, Viện kiểm sát hai cấp đã tổng hợp vi phạm và ban hành 

164 kiến nghị, 256 yêu cầu thu thập chứng cứ đối với Tòa án hai cấp. 

Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Tòa án tổ chức 212 phiên tòa rút kinh 

nghiệm, góp phần thực hiện công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối 

của Đảng.  

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự 

Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự và Tòa 

án trong việc rà soát, nắm chắc số bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực thi 

hành để kịp thời tiến hành xác minh, phân loại án có điều kiện hay không có điều 

kiện thi hành, từ đó có biện pháp tổ chức đưa ra thi hành án, bảo đảm cho hoạt 

động thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Cả hai cấp đều thực hiện giám sát 100% việc tiêu hủy, kê biên, định giá tài 

sản để thi hành án. Đã kiểm sát việc giải quyết 39.633 việc/3.420 tỷ đồng; tiến 

hành 114 cuộc trực tiếp kiểm sát, ban hành 15 kháng nghị, 142 kiến nghị khắc 

phục vi phạm. 

3. Công tác xây dựng ngành 

Trong 05 năm qua, ngành Kiểm sát Quảng Nam đã đạt được nhiều thành 

tích đáng khích lệ trong cả công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như trong công 

tác xây dựng Ngành. Để đạt được thành tích trên, tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh 

Quảng Nam đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành, nhất là 

đề ra nhiều giải pháp để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, như thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng 

đơn vị trực thuộc. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những sai sót của các đơn vị và 
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yêu cầu Thủ trưởng đơn vị, cá nhân để xảy ra sai sót giải trình nguyên nhân, kiểm 

điểm trách nhiệm, đồng thời đề ra hướng khắc phục. Nhờ vậy, đã góp phần nâng 

cao trách nhiệm trong công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu 

cũng như trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của công chức trong ngành Kiểm 

sát Quảng Nam. 

Chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho công chức toàn Ngành, nhất là công tác tự đào tạo, đào 

tạo tại chỗ, như tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, tổ chức Hội thi “Kỹ 

năng viết và trình bày luận tội, đối đáp trong ngành Kiểm sát Quảng Nam”; tổ chức 

các hội nghị tập huấn Bộ luật Hình sự 2015; thành lập tổ nghiên cứu là những công 

chức trẻ, có nhiệt huyết, có đam mê nghiên cứu khoa học... 

Thường xuyên rà soát các quy chế hoạt động của cơ quan, qua đó phát hiện 

các quy chế không còn phù hợp với yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

Ngành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

nhất là thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ. Thông qua đó xác định rõ những việc làm 

được và chưa làm được; những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong các 

khâu công tác nghiệp vụ kiểm sát, đồng thời định hướng, chỉ đạo, đề ra các giải 

pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.  

Đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng như chú trọng hình thức khen 

thưởng đột xuất. Qua đó, đã kịp thời động viên, khích lệ công chức, người lao 

động toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

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.  

Công tác đoàn thể cũng được lãnh đạo Viện quan tâm đúng mức như tổ chức 

buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Viện với công chức trẻ, với nữ công chức 

toàn Ngành; đồng chí Viện trưởng làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn 

thanh niên, Ban nữ công. Sau các buổi đối thoại, làm việc đều có thông báo ý kiến 

chỉ đạo bằng văn bản của Viện trưởng để các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện 

nhiệm vụ đạt hiệu quả.  

Với những đổi mới trong công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành như trên, 

ngành Kiểm sát Quảng Nam đã thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - 

Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” như Chỉ thị công tác các năm gần 

đây của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đề ra; đơn vị đã hoàn thành 

xuất sắc các chỉ tiêu công tác theo quy định của Quốc hội và của Ngành. 

4. Công tác phối hợp hoạt động 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 
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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; chủ động tổ chức giao ban hàng quý để bàn giải 

quyết các nguồn tin về tội phạm, các vụ án phức tạp, hạn chế gia hạn thời hạn điều 

tra, gia hạn thời hạn truy tố... 

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 03 cơ quan tiến hành tố tụng tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều làm kéo dài thời 

hạn giải quyết các vụ án. 

 5. Công tác thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tư pháp rà soát đơn thư khiếu nại, 

tố cáo trong hoạt động tư pháp và khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền để giải quyết 

kịp thời đúng pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện bức xúc, đông người ảnh 

hưởng đến tình hình trật tự, trị an - xã hội  ở địa phương. 

Trong quan hệ với công dân, cả hai cấp kiểm sát đã tổ chức tốt việc tiếp 

công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý 

kiến đề đạt của công dân, do vậy không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng kéo 

dài, không có khiếu kiện đông người xảy ra.  

Trong những năm qua, Viện kiểm sát hai cấp tổ chức tiếp công dân 948 lượt; 

tiếp nhận 1.938 đơn các loại. Trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 96 đơn,  

đã giải quyết xong 94 đơn; 20 đơn do cơ quan Đảng, Nhà nước, báo chí chuyển 

đến, đã giải quyết xong 20 đơn. 

- Tham mưu cho Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thuộc UBND hai cấp giải 

quyết 111 đơn khiếu nại của công dân. 

- Tiến hành 51 cuộc trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan Công an, Tòa án, Chi 

cục Thi hành án dân sự hai cấp, ban hành 38 kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chấn 

chỉnh, khắc phục trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế 

a) Kết quả đạt được 
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Nhiệm kỳ 2016-2021, ngành Kiểm sát Quảng Nam đã có những đổi mới 

mạnh mẽ, từ thực hiện chức năng nhiệm vụ đến công tác xây dựng Ngành. Đặc 

biệt là tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy quyền năng 

pháp lý cũng như tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên; chú trọng công tác 

tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và công tác phối hợp với các cơ 

quan tư pháp, cơ quan hữu quan trên địa bàn tỉnh… Với sự quyết tâm, đồng lòng 

của tập thể lãnh đạo Viện và công chức, người lao động VKSND hai cấp trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị đã giúp ngành Kiểm sát Quảng Nam đạt được nhiều 

thành tích nổi bật. Trong kỳ, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

mà Quốc hội cũng như Ngành giao; 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 kỳ trước; 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. 

Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tốt; đã phát hiện nhiều vướng 

mắc, bất cập trong áp dụng pháp luật, kịp thời tổng hợp kiến nghị các cơ quan liên 

quan hướng dẫn, giải đáp; các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội ngày càng đi 

vào chiều sâu và thực chất hơn.  

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành Kiểm sát Quảng 

Nam vinh dự 05 năm liền được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (2016-2020) và 

được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất trong năm 2020. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong công tác của ngành Kiểm sát 

Quảng Nam giai đoạn 2016-2021 còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong 

thời gian đến, như: trong giải quyết án hình sự có một số tố giác, tin báo 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 vụ án.  

2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Nguyên nhân quan trọng giúp ngành Kiểm sát Quảng Nam đạt nhiều thành 

tích trong thời gian qua đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của 
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VKSND tối cao, của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 

cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động của đơn vị. 

-  Nguyên nhân hạn chế, tồn tại: 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 nên nhiều vụ, việc đòi hỏi phải có thời gian kiểm tra, xác minh, điều 

tra. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ngày càng nhiều nhưng biên chế giao cho 

ngành Kiểm sát bị cắt giảm đã ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm 

vụ của đơn vị. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Để đạt được kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua là nhờ sự đổi mới 

mạnh mẽ về phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện; sự nỗ 

lực, cố gắng không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát hai cấp. 

- Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: do trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của bộ 

phận công chức, Kiểm sát viên chưa đáp ứng được nhu cầu, tính chất công việc 

hiện nay; nhất là các loại án liên quan đến công nghệ cao đòi hỏi Kiểm sát viên 

phải am hiểu sâu về công nghệ thông tin, tuy nhiên hiện nay số công chức, Kiểm 

sát viên trong Ngành đạt trình độ cao về công nghệ thông tin còn chiếm tỷ lệ thấp. 

3. Một số bài học kinh nghiệm 

Để đạt được những thành tích nêu trên, VKSND tỉnh Quảng Nam rút ra một 

số bài học kinh nghiệm như sau: 

- Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo 

Viện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như công tác bồi dưỡng, 

tự đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, Kiểm 

sát viên nhằm xây dựng ngành Kiểm sát Quảng Nam thực sự trong sạch vững 

mạnh. 

- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác phối hợp liên ngành trong 

công tác điều tra, truy tố, xét xử. 

- Quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng nhằm khích lệ, động viên kịp 

thời công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là quan tâm khen thưởng công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo; quan tâm đến đời sống của công chức, người lao động 

toàn Ngành, nhất là người lao động có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, qua 

đó tạo được sự gắn kết giữa công chức, người lao động với đơn vị, tạo động lực 

phấn đấu trong công tác. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2021-2026 

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Phối hợp chặt chẽ với 
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các cấp, các ngành, các cơ quan tư pháp ở địa phương trong đấu tranh, phòng 

chống tội phạm, phối hợp giải quyết các khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây bức xúc 

trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tổ chức thành công bầu 

cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và 

các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, 

điều hành công tác. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện nhiệm vụ; cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành 

công vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và 

công tác nghiệp vụ; đa dạng hình thức đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ 

năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức. 

3. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 

96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Công tác phòng, chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án 

nhân dân và công tác thi hành án” và chỉ tiêu Ngành đề ra. 

4. Tập trung đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ 

lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa hình sự. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng công tác kiểm sát giam giữ, 

thi hành án hình sự, bảo đảm hoạt động giam, giữ, bắt buộc chữa bệnh và thi hành 

án hình sự đúng pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xác minh điều kiện thi 

hành án dân sự; kịp thời kiến nghị UBND, Chủ tịch UBND các cấp khắc phục 

những vi phạm pháp luật trong thi hành án hành chính. 

5. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, 

phát hiện và ban hành văn bản kiến nghị, yêu cầu khắc phục các sơ hở, thiếu sót 

trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Thường xuyên rà soát, 

tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất hướng dẫn hoặc kiến nghị cơ 

quan hữu quan hướng dẫn, giải đáp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, trong hoạt động nghiệp vụ. 

 IV. 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: 

 1. Đối với cơ quan Trung ương 

 - Đối với quy định trong việc thực hiện Lệnh thu giữ điện tín của các nhà 

mạng viễn thông còn nhiều bất cập. Theo đó, khi cơ quan tố tụng yêu cầu cung cấp 

nội dung các tin nhắn, các cuộc gọi (Lệnh thu giữ điện tín) thì các nhà mạng viễn 

thông có thể thực hiện hoặc không thực hiện nội dung của Lệnh thu giữ điện tín. 

Điều này dẫn đến sự tùy nghi trong việc thực hiện yêu cầu của các cơ quan tiến 
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hành tố tụng, gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. Hiện nay, chưa có quy định 

cụ thể về trách nhiệm của các nhà mạng viễn thông khi không cung cấp những nội 

dung tin nhắn và các cuộc gọi theo Lệnh thu giữ điện tín của cơ quan tiến hành tố 

tụng. Kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định về trách nhiệm 

của các nhà mạng viễn thông trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Lệnh 

thu giữ điện tín để đảm bảo các vụ án được giải quyết kịp thời, khách quan và toàn 

diện. 

 - Thực tiễn, nhiều vụ án mà người bị hại từ chối giám định do nhiều nguyên 

nhân như: các bên đã thỏa thuận được việc bồi thường thiệt hại, tự hòa giải bồi 

thường; người bị hại hoặc người thân của người bị hại bị đe dọa, mua chuộc… thì 

khi đó Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định dẫn giải. Nhưng khi 

thực hiện việc yêu cầu đi giám định, người bị hại cố tình lảng tránh, không hợp tác 

việc tham gia giám định, không cung cấp tài liệu liên quan… thì Cơ quan có thẩm 

quyền điều tra vụ án cũng gặp khó khăn vì không thể giám định trong trường hợp 

trên. Vì vậy, không thể có kết luận giám định làm cơ sở pháp lý để xem xét dẫn 

đến việc giải quyết các vụ việc hoặc vụ án (khi đã khởi tố vụ án). Kính đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục áp dụng biện 

pháp cưỡng chế dẫn giải người bị hại đi giám định; xác định tiêu chí để quyết định 

việc áp dụng biện pháp cưỡng chế là dẫn giải, hạn chế tình trạng dẫn giải tràn lan.  

2. Đối với Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ 

thẩm án hình sự liên quan đến lĩnh vực rừng cũng như công tác kiểm sát khác theo 

quy định, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam thấy rằng: 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là hai huyện Nam 

Trà My, Bắc Trà My, các tội phạm liên quan đến lĩnh vực rừng xảy ra nhiều như: 

“Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” (Điều 232 

BLHS); “Tội hủy hoại rừng” (Điều 243 BLHS). Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 thì người phạm tội ngoài việc phải chịu hình phạt còn phải bồi 

thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra. Theo thống 

kê của các VKSND cấp huyện thì đến ngày 05/3/2021, trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam có tổng cộng 09 vụ án hình sự liên quan đã khởi tố, hết thời hạn điều tra 

nhưng chưa có kết luận định giá thiệt hại (do chưa có khung giá rừng) nên phải 

tạm đình chỉ giải quyết theo quy định.  

Ngoài ra, để có căn cứ khởi tố vụ án, quyết định hình phạt khi giải quyết các 

vụ án nói trên, Cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan CSĐT, Cơ quan được giao tiến 

hành một số hoạt động điều tra – Hạt Kiểm lâm) cần trưng cầu định giá để xác 

định giá trị thiệt hại mà các đối tượng gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình định giá 

đối với loại án này trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phát sinh vướng mắc, không thực 

hiện được do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chưa ban hành khung giá rừng. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 
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16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp 

định giá rừng; khung giá rừng: “…2. Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý 

rừng, định giá rừng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành khung giá cho từng loại 

rừng trên phạm vi của tỉnh và kịp thời điều chỉnh khung giá rừng khi các yếu tố 

hình thành giá rừng thay đổi…”; Khoản 4 Điều 90 Luật Lâm nghiệp: “…4.Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định khung giá rừng trên địa bàn quản lý…”. Dù các văn 

bản trên đã có hiệu lực cách đây hai năm nhưng UBND tỉnh Quảng Nam vẫn chưa 

ban hành khung giá rừng vừa ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ án liên quan 

đến lĩnh vực rừng của các Cơ quan tiến hành tố tụng địa phương vừa không đảm 

bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Mặc dù, ngày 10/8/2020, Viện kiểm sát tỉnh 

Quảng Nam có Công văn số 11/VKS-P3 về việc ban hành “khung giá rừng” gửi 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị quan tâm sớm giải quyết nội dung này. 

Tuy nhiên việc ban hành “khung giá rừng”  của UBND tỉnh đến nay vẫn chưa 

được thực hiện. 

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các hành vi 

phạm tội liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng nói riêng cũng như trong quản lý nhà 

nước đối với lĩnh vực lâm nghiệp nói chung được chính xác, kịp thời, đúng quy 

định, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục trân trọng kính đề nghị: Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương ban hành văn bản quy định “khung giá 

rừng” theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Luật Lâm nghiệp, khoản 2 Điều 13 Thông 

tư liên tịch số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng. 

 

 Trên đây, là Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương 

hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam trân 

trọng kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                               VIỆN TRƯỞNG 
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Viện (để báo cáo);                                                                         Đã ký 

- Lưu: VT, VPTH. 

 

 

Nguyễn Văn Quang 


