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BÁO CÁO  

Thẩm tra kết quả công tác kiểm sát năm 2022,  

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  
 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, sự phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra một số nội dung chuẩn bị kỳ họp 

thứ mười hai HĐND tỉnh; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với 

thẩm tra Báo cáo số 391/BC-VKS, ngày 16/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh. Ngày 01/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra 

và báo cáo kết quả như sau:  

1. Về kết quả đạt được 

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với kết quả đã đạt được trong công tác 

thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh. Năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện nghiêm 

công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố, điều tra, xét xử hình sự, giải quyết các vụ, 

việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, kiểm sát tạm 

giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính, áp dụng các 

biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án. Qua công tác thực hành quyền 

công tố và kiểm sát đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án hình 

sự sơ thẩm của TAND tỉnh; 75 kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị liên quan 

(13 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra, Đồn biên phòng khắc phục vi phạm 

trong thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm; 08 kiến nghị yêu cầu cơ quan hữu 

quan phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; 12 kiến nghị cơ quan điều tra 

khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; 10 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc 

phục vi phạm; 14 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc tạm giữ, tạm 

giam; 18 kiến nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và UBND xã). 

Các kiến nghị được tiếp thu, nhiều kiến nghị được khắc phục kịp thời. 

2. Về hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng thực hành quyền công tố của Viện 

kiểm sát hai cấp có mặt còn hạn chế: Tòa án nhân dân trả hồ sơ điều tra bổ sung 06 

vụ/14 bị cáo, trong đó Viện kiểm sát chấp nhận 04 vụ/08 bị cáo; trong công tác 

kiểm sát giải quyết án tranh chấp dân sự còn 02 vụ bị hủy có trách nhiệm của Kiểm 

sát viên kiểm sát vụ án; công tác phối hợp với cơ quan Công an trong quản lý tạm 

giữ, tạm giam có nơi, có thời điểm chưa chặt chẽ (01 trường hợp tự tử trong nhà 
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tạm giữ Công an huyện Tam Đường có 1 phần trách nhiệm của KSV); số liệu xét 

giảm thời gian cai nghiện bắt buộc so với số liệu 06 tháng đầu năm có sự nhầm 

lẫn (Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Viện kiểm sát báo cáo xét giảm thời gian cai 

nghiện cho 15 trường hợp, nhưng đến báo cáo năm Viện kiểm sát báo cáo xét 

giảm thời gian cai nghiện cho 12 trường hợp). 

3. Ban đề nghị  

Giải trình về sự chênh lệch số liệu kiểm sát xét xử án hình sự, dân sự của 

Viện kiểm sát so với kết quả xét xử của Tòa án nhân dân 2 cấp (Viện kiểm sát kiểm 

sát thụ lý xét xử án hình sự sơ thẩm 732 vụ/1005 bị cáo thấp hơn số liệu của Tòa án 

nhân dân1 03 vụ/7 bị cáo; kiểm sát xét xử 632/886 bị cáo thấp hơn số liệu của Tòa 

án2 2 vụ/6 bị cáo; kiểm sát giải quyết án dân sự 85 vụ việc còn 39 vụ chưa giải 

quyết nhiều hơn số Tòa án3 báo cáo 4 vụ việc đã giải quyết và ít hơn 4 vụ việc chưa 

giải quyết; kiểm sát giải quyết án kinh doanh thương mại, lao động đã giải quyết 04 

vụ, còn 04 vụ chưa giải quyết trong khi đó Tòa án mới giải quyết 04 vụ, còn 05 vụ 

chưa giải quyết). 

Bổ sung số liệu Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát khởi tố bao nhiêu vụ án 

hình sự năm 2022. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm sát viên nâng cao trách nhiệm, 

thực hiện tốt công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 

khắc phục những hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát bắt, 

tạm giữ, khởi tố, tạm giam, điều tra, xét xử các loại án bảo đảm đúng quy định 

của pháp luật. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Ban Pháp chế;  

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hiệp 

 

                                                           
1 Tòa án thụ lý 735 vụ/1012 bị cáo 
2 Tòa án đã xét xử 634/892 bị cáo 
3 Tòa án nhân dân mới giải quyết 81 vụ, còn 43 vụ việc chưa giải quyết 
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