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BAO CÁO 
Tlnh hInh ti phm và cong tác kim sat nãm 2020 

(Báo cáo cia Vin tru'&ng VKSND thj xà Nghi Scm tgi /9) hQp thi 17 
H3i dông nhân dan thj xã khóa XL 

Can cir Luât T chüc Viên kim sat nhân dan näm 2014; Lut t chüc ChInh 

quyn dja phuang nm 2015, 

Vin kim sat than dan thj xã Nghi San báo cáo tInh hInh ti phm và kt 

qua cong tác kiêm sat näm 2020, phuang huàng thim v nàm 2021 nhix sau: 

I. T!NH H!NH TO! PHJLM 

Tmnh hInh ti phm trên dja bàn thj xã thng so vOi cing k' näm 2019, tIth - 

chat các loai ti phm ngày càng nghiêm tr9ng, phüc tap. Nm 2020, dâ phát hin 

khOi t 192 v1i, 310 bj can 'táng 35 vy, 77 b/can so vâi cling /9) nám 2019). Trên dja 

bàn thj xà dã phát hin mt s loai ti phm m&i nhu: Vn chuyn hang cm 01 vii, 01 

bj can; buôn ban hang cm 01 vi, 01 bj can; môi giâi mai  dam 02 v1i, 03 bj can; dam ô 

vâi ng.thi du&i 16 tui 01 vçi, 01 bj can; tham ô tâi san 01 vii, 01 bj can; vi phm quy 

djnh v bão v dng 4t nguy c.p, qu', him 01 vi, 01 bj can. 

- Ti phm v ma ti1y tang nhiu so vi cüng kS'  nàm 2019 (tang 5 6,7% v s 

vi1; 78,7% v s bj can). Dc bit là ti "Tang triè trái phép chdt ma thy" khyi t 

46 vi, 52 bj can (tang 15 vu, 27 bj can.), tôi "Ta ch&c th dyng trái phép chá't ma 

thy" khâi th 08 v11, 26 bj can "táng 06 vy, 20 bj can,). Nguyen nhân dn den ti 

phm nay tang do mt bO ph.n thanh, thiu niên nghin ma tCiy, dna dôi an chai 

không chju lao dng; do ngui s'Cr dicing ma tüy thiu hiu bit v tác hai  cüa ma 

tüy nên d bj lôi kéo, di d& D.c bit là thüc giáo d11c, quan tam con cái cüa mt 

s gia dInh bj buông lông. 

Din hInh: Trong khoáng thôi gian tü 23 gi? ngày 16/01/2020 dn 03h40 

ngày 17/01/2020, tai  quán karaoke Hoàng Hng thuc thôn Nam Trithng, xã 

Tru?mg Lam, TTnh Gia, Thanh HOa; Lê Van Quang cUng 9 di tuçmg khác dâ có 

hành vi t chirc si'r ding trái phép cht ma t1iy cho 16 nguôri. Co quan CSDT dâ thu 

giü các diing c1i d sü dçing trái phép cht ma tiy và 0,82g ma t1iy loai Ketamine. 
V%1 an dä diu tra, truy t6, xét xir kjp thii, nghiêm minh, dnng quy dnh cüa pháp 
1ut. Xü pht ttng müc an là 75 näm tü cho 10 bj cáo; trong do dOi tuçmg cm d.0 

là Lê Van Quang bj tuyên pht müc an cao nh.t 9 näm tü giam, th.p nht là 5 nàm 

tü. 



- Tci pham v an ninh trt tij, an toàn xâ hi din bin phirc tap. Trong do, ti 

"Vi phcim quy d/nh ye tham gia giao thông ththng bç5" khâi to 13 vii, 13 bi can 

(tàng 07 vu, 07 hi can so vó'i cirng kj' nàm 2019), Nguyen nhân chInh cüa các vi1 

tai nan  giao thông là do ngu'è'i diu khin phuang tin, nguO'i tharn gia giao thông 

chua tuân thu nghiêm các quy djnh v bâo dam trt tr an toàn giao thông; trong khi 

li;rc lucTng chirc näng thirc hin các nhim vu thanh tra, tun tra kim soát cOn 

mOng. Ti "Dánh bgc" khâi th mâi 18 vu, 101 bj can "táng 06 vzi, 20 b/can,). Các 

di trçing tham gia dánh bac  rt da dng vi nhiu thành phn, lia tui, ngh 

nghip. Da s là các v11 dánh bc dithi hInh thrc truyên thng nhu: ba cay, 10 dé, 

dánh liêng... xu.t hin ph bin trong nhân dan; day là nhng dôi tucmg dánh bac 

mang tInh cht t.r phát, nhO lé, nht thO'i nhu'ng lai xày ra nhiu, chim ti 1 cao 

trong thng si vi1 pham ti dánh bac  duçc phát hin, k.hi th. TInh hInh ti pham si.r 

d1ing cong ngh cao vn xáy ra trên da bàn; các di tung dã Içii dirng nhttng tin 

Ich cüa mang internet d t chii'c dánh bac dtthi nhiêu hInh thi.c khác nhau, có 

nhiu thu doan tinh vi d di phó vi six phát hin cüa ca quan diu tra; gay khó 

khän cho vic diu tra, truy t& xét xir. 

Din hInh: Khoâng tháng 01 näm 2020, Ca quan CSDT Cong an huyn TTnh 

Gia bt giü 21 dôi tucmg có hành vi t chrc dánh bac  và dánh bac  trên mng 

Internet trang web: Huno.club. Day là trang web dánh bac  dual hInh thrc di 

thu&ng do Lithng Tu.n Vu là ngui 1p tài khoàn Vip3636 lam dai  1 cp 1 và thuê 

Trnh Van Tráng và Ltrang Duy Nam lam quán 1)2 và giao djch. Tong so tiên các 

di tuçmg tham gia dánh bac  là 100 t)2 dng. Hin vi an dang duçc Ca quan CSDT 

khai t và diu tra theo quy djnh pháp luat. 

II. KET QUA THU'C HIN CHIJ'C NANG, NHIM VIJ 

1. Thiyc hành quyên cong t, kiêm sat vic giãi quyêt to giác, tin báo v 
ti phm Va kin nghj kh&i to 

Tng s tin báo, t giác ti phm Co quan diu tra thii 1)2 285 tin (cu 37 tin; 

mói 248 tin). Dä giài quyt 258 tin; gm: khai tO 91 tin, không kh&i to 152 tin, tam 

dInh chi 15 tin (dgt t)2 l giái quye't 91%). Con 1a1  27 tin dang giãi quyêt trong han 

luât dinh. 

Cong tác kim sat giài quyt th giác, tin báo v ti pham dâ có sir phi hçrp 

chat chë vai Ca quan diu tra; tin hành kim sat chat chë, tnrc tip cñng Ca quan 
diêu tra darn bâo phân loai chInh xác ngay tfi du. D ra yêu cu kim tra xác minh 

kjp thai nên vic giãi quyt tin báo, t giác ti pham và kin nghj khai t dtt kt 

qua cao. Dã d ra 248 yêu cu kim tra, xác minh (ta) l dçit 100%). 

Trong näm cIa to chtrc 02 cuc trtrc tip kim sat vic th 1)2, giài quyt ngun 

tin v ti phm tai  Ca quan diu tra Cong an th xã và Dn biên phông Hai HOa, ban 

hành 02 kt luan. 
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Ban hành 02 kin nghj yêu cu CQDT khc phiic vi phm trong vic giâi 
quyt t giác, tin báo v ti pham. Các kin nghj dã ducrc CQDT chp nhn, tip 
thu, stta ch€a, khc phiic kjp thôi. 

2. Thçrc hành quyn cong t và kim sat hoit dng t,r pháp trong giai 
doan diu tra các vu an hInh si 

Qua trinh thirc hin thim vi, dan vj dã chU dng d ra các bin pháp tang 
cu&ng trách nhiêm cong t, g.n chat han vâi hoat dng diu tra, chü dng kirn sat 
chit chê 100% các vi in ngay tr khi khâi t vi an, trrc tip ho.c tham gia hOi 
cung 283 (dqt 9) l 91,3%). N.m chc tin d diu tra thu th.p chirng cir, kjp thai 

ra yêu c.0 diu tra, nâng cao ch.t lizçing các yêu cu diu tra dam bâo vic thu 
thp tàii, chi'mg eli My dli, toàn din, các boat  dng diu tra tin hành dung 
pháp 1ut; han  ch vi pham t tiring. Ban hành 183 yêu c.0 diu tra "dqt 9) l 959), 
100% yêu câu diêu tra duac Ca quan CSDT chap nhân, thixc hiên Không co vu an 
nào vi ph.m thyi hn diu tra. Xét chon 10 vi an dim (dgt 9) l 5,6%). 

Dan vj thii 1 THQCT và kim sat diu tra 246 vii, 387 b can, trong do khâi 
to md 192 vi, 310 bj can. CQDT d giài quyt 198 vit, 290 bj can (dqt 9) lê 82%,); 

k& thüc diu tra d nghj truy t 164 vi, 282 bj can; tam  dInh chi diu tra 34 vi, 08 

bj can (L do: ch& kIt qua giám djnh và hIt thai hgn diu tra chwa xác djnh duçic 
bj can); dInh chi 01 vi, 02 bj can (Lj do: bj hgi rityêu ccu). KhOng Co truOng hap 
nao dInh chi bj can do hành vi không cu thành ti pham thuc tnr&ng hap phài bM 

thuông. 

Qua trInh kim sat, dan vj dã ban hành 02 kin nghj (tang 01 kiln nghj so vái 

cüng 19) nàm 2019) kh.c phiic vi phm trong hoat  dng diu tra di vOi Ca quan 

CSDT Cong an thj xa Nghi San. Kin nghj dã duçic Ca quan CSDT tip thu. 

Ban hành 02 kin nghj v trin khai mt s bin pháp phOng ngra vi pham 
pháp 1u.t và ti pham. Các kin nghj duçic các ca quan htru quan chip nhtn, tip 

thu và thirc hin. 

3. Thi.rc hành quyn cong t và kim sat hot dng tir pháp trong giai 
doan truy t các vu an hlnh si 

Dan vj tip tiic d ra thiu bin pháp tang cuông han nüa trách nhim cOng 

th, chü dng tin hành các hoat  dng diu tra, phüc cung, nh.t là nhüng vi an 

nghiêm trQng, phüc tap,  chlmg cli có nhiu mâu thun. 

Dan vj th l thirc hành quyn cOng t 165 vii, 283 bj can. Dã giài quyt 165 

vi, 283 bj can (d4t 9) l 100%), trong do quyêt djnh truy tê 160 vv, 278 bj can; 

dInh chi 04 vu, 04 bi can (hi hai rit yêu cu và mien trách nhiêm hInh sy' theo 

khoán 3 diu 29 BLHS,); tam  dInh chi 01 vi, 01 bj can (hi can frin khói dia 

phwcing). 
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Trong näm, don vj không có tnr&ng hcTp nào dInh chi bj can do hành vi không 

cu thành ti pham thuc truèng hcip phãi bM thuàng; không Co tnrng hçip nào 

Vin kim sat truy t& TOa an tuyên không phm ti. 

Hçin ché': Van cOn có an trã h so diu tra b sung có 1i cña Vin kim sat. 

4. Thy'c hành quyên cong to và kiêm sat hoit dng tir pháp trong giai 

doan xét xir các vu an hInh sir 

Thrc hin chü truong "Náng cao chat lu'crng tranh 4mg cia Kiém sat viên 

tgi các phiên tôa hInh sw" nên các Kim sat viên thrgc giao nhim v11 dã nhn 

thi'rc dCing, dy dñ ni dung nguyen tãc tranh ting trong xét xir, dam báo quyên và 

nghia vt cüa các ben tham gia to t1ing. Truó'c khi tham gia phiên tOa, Kiêm sat viên 

du nghiên cim k h so, nm chc nôi dung vi an, chun bj d cuang xét hOi, k 

hoach tranh 1un và dir kin các truYng hçp có th phát sinh tai  phiên tôa dê chii 

dng tranh 1un, d& dáp vâi nguYi tham gia th ti1ng darn báo cho vic giái quyt vi 

an khách quan, diing ngiiO'i, di'ing ti, dCing pháp 1ut. 

- Thirc hành quyn cong tO' và kie,n sat xe't xz: 

Thi.i 1 thrc hành quyn cong t và kim sat xét x1r so th.m 173 vi, 308 bj cáo; 
Tôa an dâ giâi quyt 159 v1t, 290 bj cáo. Gôm: Xét xir 146 vu, 264 bi cáo; Dinh chi 
01 vi, 01 bj cáo (bj hai  n1t yêu câu). Toà an trá ho so diêu tra bô sung 12 vu, 25 bi 
cáo (trong do 02 vi, 04 bj cáo cO M cza Vin kié'm sat). 

Vin kim sat dã ban hành 01 kin nghj yêu cu Toà an nhân dan tM xã Nghi 

San khc phc vi pham trong boat dng xét xir. Kin ngh dã dugc TOa an tip thu 
và sira chü'a. 

Ban hành 01 kháng nghj phiic thâm, kháng nghj dã duqc Tôa an nhân dan tinh 
chip nhn. 

T chirc 16 phiên tôa rut kinh nghim (dat tji> lé 2,3 phiên tOa/KSV/nãm) giüp 
nâng cao k' näng thm vn, tranh tiring cüa Kim sat viên. Hoat dng xét xü cüa 

Tôa an co bàn chip hành và thirc hin dung quy djnh cüa pháp 1u.t. Trong näm, 
Iãnh dao  vin dã trirc tip th?c hành quyn cong t và kim sat xét x1r t?i  phiên tôa 
07 vu (dgt t l 2,3 phiên tOa/lânh dgo vin/nám). 

Thirc hin yêu cu câi cách tu pháp trong tInh hInh mói, don vj dã phi hçp 

vói Tôa an cüng cap t chirc 02 phiên tOa xét xir vi an hInh sçr có sir diing s hóa 
h so và cOng b tài 1iu, chng cu bAng hInh ánh tai  phiên tôa. 

5. Kiêm sat vic tim gi&, tam giam và thi hành an hInh s1r 

Kim sat viên, cong chuc lam cOng tác kim sat vic bit, tam  giü,  tam  giam 
vâ thi hành an hInh sr cña don vj luOn chü dng nm chc và áp diing dung quy 
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djnh cüa pháp 1u.t, quy ch, quy djnh cüa Ngành, nâng cao ch.t luqng, hiu 
qua cong tác nay. 

- Kiêm sat vic tgm giü tgm giam 

Kim sat vic tam  gift c1i vâi 190 ngu?i. Trong do: Tam  gift trong tru&ng 
hçip khn cp 01 nguOi, bt qua tang 133 nguOi, bt truy nã 04 nguOri, d&u thu 51 
nguOi, noi khác chuyn dn 01 ngu1i. 

Kim sat tam  giam 233 tnthng hçip. Dä giài quyt 161 tru&ng hqp. COn 'ai 
72 tnrrng hcTp. 

VKS dã tin hành kim sat trVc tip Nba tam  gift Cong an thj xà 05 lan. Ban 
hành 05 kt 1uQn, 02 kin nghj yeu cu kh.c phiic nhftng vi phm và duçic tip thu, 

süa chft 

- Kkm sat thi hành an hInh sic 

Dan vj dà chü dng phi hqp v&i các Ca quan hftu quan tin hành rà soát d t 

chüc thi hành an hInh s1r dam bão chInh xác, dung pháp 1u.t. Tang cu?ng quàn l, 

kim sat vic thi hành an treo, câi tao  không giam gift. 

Thirc hin cong tác kim sat vic thi hãnh an hInh s1r, dan vj dä thng cuing 
quãn 1, n&m chc s 1iu v các tnx?ing hqp dang thi hành an trên dja bàn. 

Tng thii l 231 bj an. DA ra quyt djnh thi hành an 231. Trong dO: Tü giam 

172 bj an; pht tU nhixng cho hu&ng an treo 44 bj an; cãi tao  không giam gift 15 bj 

an. Dan vj dã chU trI ph6i hçp vth các ca quan Cong an, Toà an tin hành xác minh 

diu kin hoãn thi hành an di vOi các truxng hçp duçic hoAn thi hành an. Kim sat 

vic hçp rut ngän th?ii gian thr thách di vâi an treo và thai hn chp hành hInh 

pht cài tao khOng giam gift. 

Tin hành kim sat trrc tip vic tuân theo pháp lut 02 lan tai  Co quan thi 

hành an hInh sir cüa Cong an thj xà Nghi San và 10 UBND xã, phuimg trên dja 

bàn v thi hành an hInh sr; bao gm các xã, phuing: Trit&ng Lam, Tan Trirôiig, 

Tuing Lam, Hdi Ha, Nghi Scm, Hal Yé'n, Mai Lam, Tinh Hái, Hái Thu'cing, Hái 

Thanh. Kt qua kim sat trirc tip, hu ht các don vj du tuân thu dung quy djnh 

v pháp lut thi hành an hInh s1r. Qua kim sat trirc tip, Vin kim sat dà ban hành 

03 kin nghj dn Ca quan thi hành an hInh sr Cong an thj xà Nghi San và các 

UBND xã. Các kin nghj dä di.rçic cac don vj tip thu, sfta chfta. 

Hoân thi hành an là: 10 bj an. Da phn s bj an dugc hoãn ch.p hành an phat 
tü là nhftng di tixçYng mc bnh hiêm nghèo và nuôi con duói 36 tháng tuôi. 

Dan vj dã chü trI phi hçip vOi các Ca quan Cong an, Toà an tin hành xác 

minh diu kiin hoãn thi hành an di vâi các truang hcip dtrqc hoân thi hành an. 
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Kim sat vic hpp nit ng.n thai gian thu thá.ch di vó'i an treo và thèi han  chap 

hành hmnh phat cái tao  không giam gi. 

6. Cong tác kim sat vic giãi quyt các vi an hành chInh, vi vic dan 

sr, hon nhân và gia dInh, kinh doanh, thurong mi, lao dng và nhüng vic 

khác theo quy dlnh  cüa pháp Iut 

Cong tác kim sat vic giái quyt các vi, vic dan sir, kinh doanh thuo'ng 

mai, lao dng, vii an hành chInh dã dugc tang cu6ng, chü tr9ng kim sat các ban 

an, quyt djnh cña tôa an; tIch crc, chü dng tham gia các phiên tôa, phiên h9p giãi 

quy& vi1 vic dan sir các giai doan so thm theo quy djnh cüa pháp lut. 

Vin kim sat dä phOi hc'p vOi Tôa an tO chirc 08 phiên tôa rut kinh nghim 

nhm nâng cao k näng nghip vii cho di ngü Kiêm sat viên, Thm phán, timg 

buâc dáp irng yêu cAu câi each tu pháp. 

Da ban hânh 02 kin nghj yêu cu khc phc vi pharn pháp 1ut di vi Tôa 

an nhân dan thj xã Nghi Son trong hoat dng giãi quyt các v, vic dan sir, 

HNGD, kinh doanh thi.rcmg mai. Kin nghj dã dtrcc Tôa an nhân dan thj xã Nghi 

Sun tip thu, khãc phiic. 

6.1. Kiêm sat v4c giãi quyIt các vy, vic dan sy, hon nhân và gia ctmnh 

Th 1 kim sat theo thu t1c so' thm 283 vu, vic. Trong do: Dan s.r 66 vi, 

vic; HNGD 350 vj, vic. Dâ giãi quyêt 378 vi,  trong do: mO' phiên h9p, xét xu 46 

vu, vic; cong nhn thoã thun cüa các throng sr 269 vv; dInh chi 60 vii. Dang giâi 

quyêt: 38 vi, vic (trong do: Dan sir 16 vi, vic; HNGD: 22 vii). 

Báo cáo kháng nghj giám dc thm 01 Quyêt djnh hOn nhân và gia dInh, 

VKSND tinh dã chip nhn vâ báo cáo VKSND cp cao. 

Trong nãm dã ban hành 02 kiên nghj phông ngra trong 1mb virc dan sir, hon 

nhân và gia dInh. Kin nghj dã duccc các co quan hthi quan chAp nhn, tip thu. 

6.2. Kiêm sat vic giái quylt các vy an hành chInh, vy vic kinh doanh 

thwo'ng mcii, lao dng và nhfrng vic khác theo quy ct/nh cáa pháp lu?It 
* Vy vic kinh doanh thuviig mai, lao dç5ng 

Thii I2 kiêm sat theo thu tue so thAm 25 vu (s eQ 04 vu, viêc; rnài 21 v1, 

vic). Dã giãi quyt 20 vii. Trong do: Toà dã xét xi.r 06 vii; cOng nh.n thOa thun 

cQa các throng sij 12 vu, viêc; dInh chi 02 vu. COn lai 05 vii. 

* Kim sat vic giái quyé't các vy an hành chInh 

Thi 1 kiêm sat theo thu tc so thAm 01 vi (s mth). Dã giái quyt 01 vi xét 

xü. 
* Ap bin pháp dzta vào cc" so' cal nghin bt bu5c: 28 tr'tx&ng hçip. 
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8. Kim sat thi hành an dan sly 

Cong tác kim sat thi hành an dn sir diiçic tin hãnh thu&ng xuyên; kim sat 
chat chê các v11 vic có diu kiên thi hành, không có diu kin thi hành, trên co sâ 

do trao di, yêu cu Chi clic Thi hành an dan sir ra quyt djnh thi hành dung thyi 

hn; kim sat và 1p h so cixôiig ch thi hành an dam bão dáng quy djnli cüa pháp 

1u.t. 

Tong s thii 1 1541 vicI320.378.957.000 dông, trong do so vic có diêu kin 

thi hành 1019 vic/159.990.770.000 dng, s vic dä kêt thüc thi hânh an 

745vic/20.660.727.000 dng. 

Tin hành phic tra kin nghj näm 2019 ti Chi ciic Thi hãnh an dan sr thj xä 

Nghi San và ban hành 01 kt 1un.Kim sat trrc tip 01 cuc t.i co quan thi hành 

an dan su; ban hành 01 kát 1un. 

Trong nàm d ban hâtth 02 kin nghj dn Chi ciic THADS thj xä Nghi Son 
yeu câu khäc phuc vi pham Kiên nghi dã diroc chap nhân, tiêp thu va sxa chtta 

Ban hành 01 kháng nghj di vi Chi ciic Thi hành an dan s11 thj xà Nghi San. 

Kháng nghj ducic ch.p nhn, tip thu, süa chUa. 
..,. A .A • A , A X •X , ..,. A 9. Giai quyet khieu ni, to cao thu9c tham quyen va kiem sat giai quyet 

khiu ni, t cáo trong hoit dng tu' pháp 

Dä tin hành t chüc tip cong dan, tip nhn, phân 1o.i, xir 1 don dam bão 

dung quy djnh cUa pháp 1ut, không d xãy ra khiu tai,  to cáo kéo dài. 

Trong nãm, vin kim sat th xã Nghi Son dã tiêp 66 luqt cOng dan, nl4n 66 

don. Trong do: 01 dan thuOc thrn quyn giãi quyt cüa Vin kim sat (dã giâi 

quyt). Dã tin hành kim sat trirc tip don khi&i ni, t cáo 01 1n tai  Co quan 

CSDT Cong an thj xã Nghi Son. 

III. CONG TAC PHOI HP 

Trong näm 2020, hot dng cong tác kim sat cUa VKSND thj xã Nghi Son 

dã luôn duqc sir quan tam länh dao,  chi do trrc tip cUa VKSND t6i cao, VKSND 

tinh Thanh Hóa và dtrçrc sir quan tam cüa c.p üy, chInh quyn dja phuang. Trong 

cOng tác kim sat, cOng tác xây dirng ngành, dun vj Vin kim sat luôn tranh thü.sr 

länh do cüa Thi üy, các ban cüa Thj üy. 

Viên kim sat dã tIch c%rc, chü dng phi hqp vói các co quan tin hành to 

tyng, Uy ban nhân dan, Uy ban Mat  trn Tt qu&, các ban, ngành, doàn th trong 

thj xa d thng cu?Jng cOng tác du tranh phOng chng ti phm, vi phtm trën dja 
bàn. Quan h ph6i hcip giUa Vin kim sat vci the co quan tu pháp tip tyc duqc 

cüng cO và tang cu&ng. 

IV. DANH GIA CHUNG 
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L Uu diem 

Nhmn chung, hot dng cüa các ca quan tu pháp du thirc hin ding pháp 

1ut. Cong tác thrc hành quyn cong t và kiêm sat hot dng tu pháp tiêp tic có 

nhiu chuyn bin tIch crc; chit 1ung, hiu qua các linh virc hot dng kim sat 
ducic nâng len, không d xãy ra oan, sai. không dê xáy ra tn.r&ng hçip dInh chi diêu 

tra do hành vi không cu thành ti pham thuc tru6ng hçp phâi bi thi.rmg hoc 

Vin kim sat truy t, Toà an tuyên khOng phm ti. Các vii an phrc tap, du Iun 

xa hi quan tam, an tr9ng dim dugc diu tra, truy t, xét x11 kjp thai. Chit lucrng 

các khâu cong tác kim sat giãi quyt an hành chInh, vii vic dan sir, hon nhân và 

gia dInh, kinh doanh thrnmg mai, lao dng và nhUng vic khác theo quy djnh cüa 
pháp lut; kim sat tm gitr, tm giam, thi hành an hInh sr, dan sir, cOng tác kim 
sat và giâi quyt khiu nai, t cáo trong hot dng tu pháp tiêp tçlc duçc nâng len. 
Cong tác phôi hçp gira Vin kiêm sat và các co quan tin hành to tçing, các Co 

quan hru quan ngày càng ducic tang cusmg. Kêt qua, nàm 2020, dan vj VKSND 

th xà Nghi San du'qc cp trên cOng nhn là dan vj Hoàn thành xut sc nhim v. 

2. Tin ti, hn ché 

Chat lu'çmg, hiu qua cOng tác thirc hành quyn cOng t và kim sat hot dng 
tu pháp dan vj chua dông dêu, chua toàn din giQ'a các kiêm sat viên; chit lucing 

giài quyt mt s vli an chua dam bào yêu cu. Do do, vn con vi1 an phài trâ h so 

d diu tra b sung có li c1ia Vin kim sat. 

Nguyen nhân là do h thông pháp Iut cOn thiu dng b dn dn nhn thtrc và 
áp dung cüa các ca quan tin hành t ting có vic chua thông nhAt. Co sà vt chit 

phiic vii cho cong tác kiêm sat con thiu so vi yêu cu. Ben cnh d, con do nang 
luc, trInh do, k5 näng nghip vi cüa các kim sat viên, cOng chirc chua dng du, 

chua thrc sr dáp 1rng yêu cu nhim vu, chua chü dng thirc hin dày dü quyên 
h?n, trách nhirn theo quy dnh cüa pháp lut. Cong tác lành dao,  chi  dao,  kim tra 
có thi gian, có vic chua kjp thai, thiu kien quyêt. 

V. NHIM V11 TRQNG TAM CONG TAC NAM 2021 

D phn du hoàn thânh xut sc nhim v cong tác näm 2021, Vin kiêm sat 
nhân dan thj xã Nghi San tp trung th1rc hin t& các nhim vii trpng tam và giài 
pháp nhu sau: 

1. Nhim vti tr9ng tam, dt phá 

- Nâng cao ch.t luvng cOng tác kháng nghj, kin nghj khc phiic vi phm 
trong h9at dng tu pháp và kin nghj phOng ngüa ti phm. 

- Day mtnh thirc hin vic "So hóa ho so v1i an" và cOng b tài lieu, chirng cir 
bang hInh ành tai  phiên tOa dê dam báo tInh thuyêt phic trong qua trinh xét hOi và 
tranh tiing. 

- Nâng cao chat lugng yêu câu kiem tra, xác minh và yeu câu diêu tra. 
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- Nâng cao chit krçing yethcu kirn tra, xác minh và yêu cu diu tra. 

- Rà soát, theo dôi kim sat chat the các tin báo, vii an t?m  dInh chi. 

- 2. Giãi pháp - 

- Tip tic trin khai, thirc hin và iioàn thành các chi tiêu, nhim viii theo yêu 
câuNghj quyêt so 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 cUa Quc hi v cong tác tu 
pháp, K hoch s6 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020 cüa Vin kim sat nhãndân tii 
cao vthirc hiên Nghj quyêt so 96/2019/QH14 ngày 16/4/2020 cUa Quc bi v& 
cong tac phông chng ti phm và vi ph?m pháp 1ut, cong tác cüa Vin kiêm sat 
nhãn dan, cüa Tôa an nhãn dan và cong tác thi hành an; hoãn thành và viiçvt các chi 
tiêu trong H thng chi tiêu ban hành kern theo Quy& djnh 139/QE) — VKSNDTC 
ngày 29/4/2020 cüa Vin kim sat nhãn dan thi cao. 

- Kjp th?ñ quán trit, trin khai thirc hin Chi thj cong tác kim sat näm 2021 
cUa Vin trtthng Vin kim sat nhãn dan ti cao; K hotch cOng tác kim sat näm 
2021 cüa Vin kim sat tinh; quán trit, triên khai thirc hin nghiêm tCic các dao 
lut v tu pháp, quy djnh, quy ch cüa ngành trong các linh vrc cong tác. 

- Tang cu&ng cong tác lanh dao,  kim tra; gift vftng k cuclng, k) 14t, gift g'm 
doàn k& trong ca quan, dan vj; Tang cu&ng cOng tác dào tao,  bi duo!ng  can b 
nht là cong tác dào tao  can b tai  ch& 

- Tip tVc  trin khai và yêu cu các Kiêm sat viên nghiên ciiu và thrc hin 
nghiêm tüc các van bàn quy pham pháp lust lien quan, nht là Quy ch s 11 1/QD-
VKSTC ngày 17/4/2020 cüa Vin kirn sat nhân dan thi cao v Cong tác thirc hành 
quyn cong t, kim sat kh&i t, diu tra; thrc hin vic yêu c.0 kim tra, xác minh 
và yeu c.0 diu tra có hiu qua câ v ni dung và hInh thüc. Barn sat nhftng vn d 
phâi chüng minh trong vi an hInh six theo quy djnh tai  Diu 85 BLTTHS. 

- ChU dng phi hqp vâi Ca quan diu tra d tin hành rà soát, theo dOi, kim 
sat chat che các vi vic tarn  dInh chi, các vii an hInh sir tarn  dInh chi; hn ch thp 
nht vic bó lçt ti pham, ngu?ii pharn ti trong các vi an tarn  dInh chi; phi hqp 

timg bithc giâi quyt các vi an tam  dInh chi nhung h& th&i hiu truy ciru trách 
nhim hInh sr theo ding quy djnh cUa pháp lu.t; khOng d xày ra vic dinh chi bj 
can do không pham ti./. 

vi. MEN NGH!, BE XUAT 

- Thi nMt, d nghj Hi dng than dan thj xã tip ti1c tang cu&ng giám sat 

hoat dng cong tác cüa các ccc quan tix pháp nói chung và cüa Vin kim sat nói 

riêng nh.m nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác du tranh phông, chng ti phm, 
bão v quyn, lçii Ich hcip pháp cüa nhà nithc, t chüc và than dan. 

- Thi- hal, cn tip tic tuyêñ truyn, ph bin giáo diic pháp lu.t sâu rng 

dn toãn th nhân d trong thj xã. 
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VIN TRISNG 

- Thi ba, d nghj Hi dng nhãn dan thj xa tip tic t.o diêu kin quan tam 

h trçi, giüp d v mt kinh phI cho các Co quan tr pháp nhi.m nâng cao cht 

hrçrng, hiu qua cong tác du tranh phông, chng ti pham tai  dja phuang./. 

Noi nhân: 
-HDNDthj xa(b/c); 
- Ban Pháp ch HDND thj xã (b/c); 
- Liru: VT, VP. 

Phan Thi BInh 
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