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                                                BÁO CÁO 

Thẩm tra báo cáo  kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021  

                                    của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

 

Căn c   u t T  ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 1  tháng 6 năm 2015; 

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t T  ch c ch nh phủ và  u t T  ch c 

ch nh quy n  ia ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 201  

Căn c   u t  o t  ộng giám sát của  uốc hội và  ội   ng nh n d n ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Thực hiện Thông báo số 32/TB-TT ĐND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 

Th ờng trực  ĐND huyện v  việc ph n công chuẩn b  nội dung kỳ họp th  15 

 ĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 66/BC-VKS ngày 13 tháng 3 năm 

2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế báo cáo kết quả 

cụ thể như sau:  

1. Kết quả đạt được 

- Ban Pháp chế c  bản nhất trí với báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ Viện Kiểm sát nhân dân đã thực hiện 

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

các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Thực hiện tốt chủ trư ng nâng cao trách 

nhiệm trong thực hành quyền công tố gắn công tố với điều tra. Viện Kiểm sát nhân 

dân đã chủ động phối hợp với c  quan điều tra phân loại xử lý tố giác, tin báo tội 

phạm; kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại c  

quan điều tra, tỷ lệ giải quyết đạt 96%. Kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, chủ 

động nắm chắc tiến độ điều tra, tỷ lệ giải quyết án đạt 90%. Đã giải quyết truy tố 

chuyển Tòa 128 vụ (168 bị can), tỷ lệ giải quyết đạt 95% bảo đảm các quyết định 

truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, phối hợp với Tòa án 

nhân dân huyện tổ chức được 40 phiên tòa rút kinh nghiệm /05 kiểm sát viên. Đã 

ban hành 11 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong đó: 06 kiến nghị đối với 

C  quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tủa Chùa, 05 kiến nghị áp dụng biện 

pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với UBND huyện.  

- Viện Kiểm sát nhân dân đã có nhiều sáng tạo trong công tác kiểm sát giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao chất lượng quyền công tố, số kháng 

nghị, kiến nghị do viện yêu cầu khắc phục vi phạm được quan tâm, có nhiều biện 

pháp tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát phát huy 

vai trò của kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư 

pháp trong giai đoạn truy tố, giải quyết nhanh các vụ án còn tồn. Thường xuyên 
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phối hợp với các ngành Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự bảo đảm việc đưa ra 

thi hành đối với các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Công tác 

giải quyết đ n khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp được quan tâm, thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác 

phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội được thực hiện có 

hiểu quả.  

2. Tồn tại, hạn chế  

Ngoài những kết quả đạt được nêu trên, qua hoạt động giám sát Ban Pháp 

chế nhận thấy việc thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp của một số Kiểm 

sát viên trong một số vụ án hình sự còn hạn chế. Năng lực của một số Kiểm sát 

viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử còn hạn chế, còn có vụ án xét xử bị 

hủy một phần bản án để điều tra lại do lỗi của kiểm sát viên, chất lượng kháng 

nghị chưa cao; việc tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa 

phư ng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có việc chưa kịp thời; 

Việc phối hợp với các c  quan chức năng trong giải quyết một số  vụ việc cụ thể 

chưa nhịp nhàng; công tác phối hợp THA đối với các bản án đã có quyết định 

của Tòa án còn một số vụ việc chấp hành án chưa hiệu quả để kéo dài.  

3. Kiến nghị của Ban Pháp chế 

Tăng cường kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; chủ 

động phối hợp c  quan điều tra, thanh tra trong việc phát hiện xử lý tội phạm tham 

nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trư ng gắn công tố với điều tra. Bảo đảm 100% 

các vụ án được kiểm sát chặt chẽ từ khi khởi tố vụ án; bảo đảm quyết định truy tố 

đúng người, đúng tội không để xảy ra khởi tố oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường 

thực hành quyền công tố hoạt động điều tra vụ án nhằm đưa ra những biện pháp 

tác động yêu cầu khắc phục những vi phạm, nêu cao quyền hạn, trách nhiệm, tính 

tự chủ của kiểm sát viên, phối hợp tổ chức, tham gia các phiên tòa rút kinh nghiệm, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; khắc phục thiếu sót khi báo cáo án và 

xây dựng dự thảo cáo trạng. Tăng cường phối hợp các ban, ngành liên quan đưa 

ra kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm và tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trên địa bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-

2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tủa Chùa. Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân kính trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện xem xét./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Thành viên Ban Pháp chế; 

- VKSND,TAND; 

- Lưu: VT, BPC. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                Phạm Thanh Phương 

 


		Phuongpt_tch@TUDIENBIEN
	2021-03-29T14:57:00+0700


		2021-03-29T15:15:51+0700


		2021-03-29T15:16:06+0700


		huyentuachua@dienbien.gov.vn
	2021-03-29T15:16:34+0700




