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

Căn cứ Chỉ thị công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch 

công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam; 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 2022, 

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện trưởng VKSND 

tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo đầy đủ kết quả công tác của ngành Kiểm sát Quảng Nam 

trong năm 2022 và đã gửi đến quý đại biểu. Nay, tôi xin phép được trình bày báo cáo 

tóm tắt kết quả công tác của Ngành trong năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến 

31/10/2022) như sau:  

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH 

CHÍNH 

Tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 được các cơ quan 

chức năng phát hiện và khởi tố giảm so với cùng kỳ năm 2021; đã khởi tố 964 vụ/1.646 

bị can (giảm 57 vụ/49 bị can ≈5,6%)1. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về 

kinh tế, sở hữu, môi trường giảm; tội phạm ma túy, tham nhũng chức vụ tăng. Đáng lưu 

ý tội phạm ma túy, giết người, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức 

tạp; các vụ vay, mượn tiền cá nhân để giao dịch bất động sản, hợp tác kinh doanh, biêu 

hụi, đáo hạn ngân hàng sau đó chiếm đoạt hoặc sử dụng không đúng nội dung vay mượn 

dẫn đến “vỡ nợ”… với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng, gây rúng động trong dư luận 

và nổi lên các loại tội phạm mới như tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi 

phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

tỉnh. 

Tình hình tranh chấp dân sự có xu hướng tăng; trong kỳ phát sinh 3.600 vụ, 240 

việc (tăng 246 vụ, 46 việc), chủ yếu vẫn là tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất, các tranh chấp về hợp đồng dân sự phát sinh bởi việc mua tài sản, vay 

mượn các loại tài sản có giá trị ngày càng phổ biến; bên cạnh đó, tranh chấp về chia di 

sản thừa kế về quyền sử dụng đất cũng là loại tranh chấp phát sinh đột biến. Án hôn 

nhân gia đình chủ yếu là các tranh chấp xin ly hôn, tranh chấp nuôi con. Việc dân sự chủ 

yếu là các yêu cầu thuận tình ly hôn. 

Số vụ khiếu kiện hành chính phát sinh trong kỳ 207 vụ (giảm 04 vụ). Các tranh chấp, 

khiếu kiện hành chính vẫn tập trung chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai do 

việc phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

                                           
1
Số liệu, tình hình phát sinh trong kỳ được so sánh với cùng kỳ năm 2021. 
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đăng ký cập nhật biến động về nhà đất... Các tranh chấp về lĩnh vực kinh doanh, thương mại, 

lao động phát sinh không nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng, tài chính, ngân hàng, tranh 

chấp bán hàng hóa và trong việc chấm dứt hợp đồng lao động.    

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 đạt chất lượng; không để xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra vì bị 

can không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội 

Đã kiểm sát việc giải quyết 1.823 nguồn tin về tội phạm, Cơ quan hữu quan đã giải 

quyết 1.483 tin; đã kiểm sát điều tra 1.348 vụ/2.403 bị can, Cơ quan điều tra đã giải quyết 

961 vụ/1.687 bị can; Viện kiểm sát đã truy tố chuyển Tòa 784 vụ/1.474 bị can; Tòa án đã 

giải quyết 891 vụ/1.827 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và 281 vụ/427 bị cáo theo thủ tục phúc 

thẩm. 

VKSND hai cấp phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 56 vụ án điểm 

và 03 vụ án rút gọn; đã tiến hành 107 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm; đã ban hành 25 yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ; phối hợp kiểm 

tra, xác minh 02 nguồn tin xâm phạm hoạt động tư pháp; trực tiếp tiến hành kiểm tra xác 

minh 01 tin báo; yêu cầu CQĐT: khởi tố 05 vụ án, 14 bị can (CQĐT đã khởi tố 04 vụ, 13 

bị can); hủy bỏ 04 quyết định tố tụng không đảm bảo căn cứ của CQĐT, gồm: 01 quyết 

định khởi tố vụ án, 01 quyết định không khởi tố vụ án; 01 quyết định khởi tố bị can; 01 

quyết định tạm giữ; ban hành 1.809 yêu cầu kiểm tra, xác minh đối với nguồn tin về tội 

phạm, 1.465 yêu cầu điều tra đối với các vụ án hình sự; trong kỳ, Viện kiểm sát đã ban 

hành 18 kiến nghị phòng ngừa, 79 kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, 

giải quyết nguồn tin về tội phạm, công tác điều tra và công tác xét xử; đã kháng nghị 

phúc thẩm đối với 26 vụ/69 bị cáo; Tòa án đã giải quyết 24 vụ/63 bị cáo, Tòa án chấp 

nhận kháng nghị 23 vụ/58 bị cáo, đạt tỷ lệ 92%, vượt 22% so với chỉ tiêu Nghị quyết 96 

của Quốc hội và chỉ tiêu Ngành đề ra), không chấp nhận kháng nghị 01 vụ/02 bị cáo (tuy 

nhiên kháng nghị này được VKSND cấp cao bảo vệ).  

Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 163 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm 

đúng theo tinh thần cải cách tư pháp. 

Trong lĩnh vực kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: đã kiểm sát 

việc giải quyết 641 người bị tạm giữ, 1.124 bị can bị tạm giam, 1.433 bị án. Đã tiến hành 

160 cuộc trực tiếp kiểm sát, kiểm sát đột xuất công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án 

hình sự; 04 văn bản yêu cầu tự kiểm tra công tác tạm giữ, tạm giam đối với Nhà tạm giữ; 

đã ban hành 52 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 01 kiến nghị phòng ngừa, các 

kiến nghị đều được chấp nhận. 

Kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với 1.205 hồ sơ; 

VKSND tỉnh Quảng Nam đề nghị giảm thời hạn 1.187 hồ sơ; không chấp nhận xét giảm 

đối với 13 hồ sơ; kiểm sát việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 17 hồ sơ, 

chấp nhận 11 trường hợp, không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 06 

trường hợp được hội đồng chấp nhận theo quan điểm của VKS; kiểm sát 08 hồ sơ đủ 

điều kiện đề nghị đặc xá. Tham gia xét rút ngắn thời gian thử thách đối với 67 bị án treo 

và giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ đối với 22 bị án cải tạo 

không giam giữ.  

2. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác tiếp tục được tăng cường và đạt 

hiệu quả trên tất cả lĩnh vực công tác 
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- Đã kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc phẩm của Tòa án đối với 

5.395 vụ, 384 việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc 

khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 83 phiên tòa rút 

kinh nghiệm; ban hành 23 kiến nghị khắc phục vi phạm, 06 kiến nghị phòng ngừa vi 

phạm, 51 yêu cầu thu thập chứng cứ; đã kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với 16 vụ, 

hiện nay Tòa án đã giải quyết 10 vụ, kết quả: chấp nhận kháng nghị 09 vụ; không chấp nhận 

kháng nghị: 01 vụ. Báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 02 vụ. 

- Đã kiểm sát việc giải quyết 6.249 việc thi hành án dân sự, với số tiền hơn 648 tỷ 

đồng; kiểm sát 23 việc thi hành án hành chính. Ban hành 03 yêu cầu Cơ quan THADS tự 

kiểm tra, cung cấp tài liệu; tiến hành 16 cuộc trực tiếp kiểm sát; trực tiếp xác minh điều 

kiện thi hành án đối với 137 việc; đã ban hành 25 kiến nghị. 

- VKS hai cấp đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp 

công dân, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

động tư pháp. Toàn Ngành đã tiếp 90 lượt công dân, đã tiếp nhận 525 đơn; thụ lý 26 đơn 

thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 25 đơn. Hàng tháng lãnh đạo Viện tham gia đầy đủ buổi 

tiếp công dân do Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam chủ 

trì. 

3. 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 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; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết; VKS đã 

chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành 9 tháng với Cơ quan điều tra Công an và 

Tòa án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giải 

quyết nguồn tin về tội phạm và các vụ án hình sự, nhờ vậy đã đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết án hình sự; thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh 

nghiệm giữa Tòa án tỉnh và Viện kiểm sát tỉnh. Tỷ lệ án trả HSĐTBS giữa các cơ quan 

tiến hành tố tụng thấp hơn chỉ tiêu khống chế của Ngành, cụ thể: Tòa án trả hồ sơ cho 

Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 10 vụ, chiếm tỷ lệ 0,9% (thấp hơn chỉ tiêu khống chế 

của Ngành 2,1%); Viện kiểm sát trả CQĐT để điều tra bổ sung 04 vụ, chiếm tỷ lệ 0,5% 

(thấp hơn chỉ tiêu khống chế của Ngành 1,5%). 

* Tóm lại: năm 2022 toàn ngành Kiểm sát Quảng Nam đã ra sức thi đua, phấn đấu 

thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội và Ngành giao. Nổi bật như 

công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự: 

không để xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội và Tòa án 

tuyên bị cáo không phạm tội; kiểm sát ngày càng chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm; trách nhiệm công tố ngày càng được tăng cường, kịp thời ban 

hành yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh, kiên quyết hủy bỏ các quyết định tố tụng không 

đảm bảo căn cứ; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát tăng 1,1%; số lượng kháng nghị 

tăng 16,3%; chất lượng kháng nghị phúc thẩm tăng 4,5%, vượt 23,2% chỉ tiêu Quốc hội 

và của Ngành; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKS giảm 0,9%. 

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp khác được chú trọng, có những chuyển biến tích 

cực; số cuộc trực tiếp kiểm sát tăng 17,9%; số kiến nghị tăng 47,6%, đặc biệt chú trọng 

ban hành kiến nghị các cơ quan hữu quan phòng ngừa vi phạm, tội phạm, qua đó góp 

phần kéo giảm tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng ngành 

tiếp tục được đổi mới ở hầu hết các lĩnh vực công tác. Bên cạnh những kết quả đạt được, 

công tác của ngành Kiểm sát Quảng Nam vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: một số chỉ 
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tiêu công tác chưa được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra như chỉ tiêu kiến nghị 

phòng ngừa vi phạm, tội phạm; còn để xảy ra án trả hồ sơ điều tra bổ sung, án cấp phúc 

thẩm, giám đốc thẩm hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh với thẩm quyền 

của mình tác động đến các cơ quan hữu quan giải quyết một số vấn đề sau: 

- Thứ nhất, tiếp tục kiến nghị Quốc hội quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác giải 

thích, hướng dẫn những quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc có nhận 

thức khác nhau giữa các cơ quan tư pháp (những nội dung VKSND tỉnh đã kiến nghị tại 

Kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng).  

- Thứ hai, trong thời gian qua tình hình vi phạm và tội phạm về ma túy trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp, khó lường, ở một số địa bàn cấp huyện như: 

thành phố Hội An, huyện Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn gây bức xúc, lo lắng trong 

nhân dân. Các địa điểm mà đối tượng thường thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, tổ 

chức chức sử dụng trái phép chất ma túy là nhà nghỉ, nhà trọ, homestay, karaoke, khách 

sạn, villa. Nhận thấy tội phạm về ma túy là một trong những loại tội phạm nguy hiểm, là 

nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật và phát sinh các loại tội phạm 

khác... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng ma túy, ảnh hưởng 

đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu 

tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến, VKSND tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị 

đến đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam một số nội dung nhằm phòng 

ngừa tội phạm này. 

Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát các nội dung kiến nghị 

của Viện kiểm sát để công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả. 

- Thứ ba, cần thực hiện giám sát chuyên đề về “người tâm thần phạm tội” trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn 

chế mức thấp nhất xảy ra các vụ trọng án do đối tượng bị bệnh tâm thần gây ra. 

- Thứ tư, UBND, HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để ngành Kiểm sát 

Quảng Nam đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhằm bảo đảm điều kiện để thực hiện 

tốt, chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa 

phương. 

 

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

Nam tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh 

Quảng Nam (để theo dõi); 

- Lưu: VP, VT. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Nam 
 


