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BAO CÁO 
Kêt qua thirc hành quyn cong t và 

kiêm sat các hott dng ttr pháp nãm 2022 

Thrc hin chirc nàng thirc hành quyn cong to và kiêm sat boat dng tu pháp 
theo quy djnh cüa pháp lut, Vin Kiêm sat nhân dan huyn Dai  Lôc dã kbông 
ngirng phn dtu d hoàn thành t6t nhim vi1 chInh tr ducc giao. Tai kS' h9p nay 
Vin kim sat báo cáo kt qua thrc hin nhim vii näm 2022 nhu sau: 

I. TInh hInh vi phim, ti phim 
Nàm 2022, tInh hInh an ninh chInh trj, trt tir, an toân xã hi trên dia bàn 

huyn duçc giti vting. S6 vi pham pháp hinh sir näm nay là 76 v11 tang 01 v11 so 
vIi nàm 2021 (75 vii). Ti phtm duçc kim ch là do các co quan chirc näng dã lam 
t& cong tác du tranh phông chng ti phm, dc bit là cong tác phông ngtra vi 
pham, ti phtm; cong tác tuyên truyn, giáo dçic pháp Iut duçc da ding v nôi 
dung và hinh thüc; các phuang tin ttuyn thông dä kjp thai phàn ánh các phuung 
thirc thu doan boat dng mi cüa mt s loai ti phm dã gop phn nâng cao ' thtrc 
cânh giác ti phim cüa ngithi dan. . .Trong näm, co quan chirc näng dà khâi t môi: 
76 vii/118 bj can. Cu th: 

- Tti phm v trt tu an toàn xA hi: khii t 43 vu/69 bj can, chiem tj' lç 
56,6%, nhiêu nhât trong nbóm ti nay là ti Ci gay thuang tIch 16 vii/20 bj can; 

Dánh bac  và TO chirc dánh bac  11 v/24 bj can, Vi pham quy dnhv tham gia 
giao thông di.r?ing b 06 vii/06 bj can, Gi& nguri 04 vii/1 1 bj can... 

- Ti xâm phm kinh t, sà htiu, môi trurng: khâi t 23 vii/29 bj can, chilm tj 

lç 30,3%, trong do chü yu là ti Trm cp tài san 12 vii/16 bj can, Ltra dâo chim 
doat tài san 04 vi/05 bj can, CuOp tài san 01 vii/01 bj can, Cuô!ng  doat tài san 01 
vul02 bj can, Cthp gitt tài san 01 vu/0 1 bj can, CO lam hix hông tài san 02 vii/02 

bj can.. 
- Ti pham v ma tüy: khâi t 10 vu/20 bj can, chiem tj l 13,1%, ye các ti: 

Tang trti trái phép chat ma tuy 05 vii/07 bj can, Mua ban trái phép chat ma tüy 02 
vij/03 bj can, To chüc sti dng trái phép cht ma tuy 03 vi/1 0 bj can. 

Ti pham v tham nhung, chirc v1i: không phát sinh. 
II. Kt qua cong tãc kim sat 
1. Cong tác thrc hãnh quyn cong t vã kiêm sat hot dng tir pháp trong 

linh vu'c hInh sit' 
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1.1. Thirc hành quyn cong to, kiêm sat vic giãi quyêt tin bão, to giác ye 
ti phim và kiên ngh khö'i tO 

Trong nàm 2022, VKS dã pMi hçip chat chë vOi Co quan diêu tra giãi quyêt 
118/127 t giác, tin báo v ti phm, dt 92,9%; trong do kh&i t 76 vi; không 
khài t 39 vii; tam  dInh chi 03 viii. COn lai:  09 t giác, tin báo v ti pham dang 
giãi quyêt. 

Trong hott dng kiêm sat dã ban hành 113 yêu cu kim tra, xác minh thông 
tin phc vil cong tác giãi quyêt thông tin dung quy djnh pháp 1ut. Tin hành 07 
cuc trirc tip kim sat cOng tác tip rthân, xir I ngun tin v ti phm tai  CQDT 
(1 cuc), Ht kim 1am (1 cuc) và Cong an cp xã (05 cuc). Ban hành 01 kin 
nghj phOng ngira di vOi UBND cp xã c.n có bin pháp d ngän chn ti phm 
dánh bac. 

1.2. Thirc hành quyên cOng to và kiêm sat diêu tra các vii an hInh sr 
Trong k, thii 1: 98 vii/167 bj can, trong do 1 mâi 76 viil118 bj can; Co 

quan diu tra dã giâi quyt: 72 vii/118 bj can (dat 73,5%); trong do: kt thOc diu 
tra dê nghj truy to 50 vii/86 bj can; nhp vii an 02 vii/02 bj can; chuyn diu tra theo 
thm quyn 13 vy128 bj can; tam  dInh chi 04 viiI0 bj can (do chua xác djnh dtrgc bj 
can), dInh chi 03 vij/02 bj can (do bj hai  rOt don yêu cu). Dang diu tra: 26 vj/49 bj 
can. 

Trong hoat  dng kiêm sat diêu tra, VKS dã kim sat chtt chë các tnrOng 'hçip co 
quan diu tra khi t& không khâi tO vi an, bj can qua do d ra các yêu cu t t1ing 
nhu: yêu câu diêu tra, yêu câu khái t bj can, yêu cu thay di quyt djnh khi t vii 

an, bj can, b sung chirng cir dé khi t bj can... Kim sat viên tham gia các hoat 
dng diu tra nhu trçrc tip hôi cung và tham gia hOi cung 118 lu9t, tham gia các 
hoat dng nhn dang, di chit, khám xét d giâi quyt vi an duc khách quan, toân 
din, dOng pháp 1ut. Do do nãm 2022, chua d xáy ra khi t oan, sai. Tang cung 
phi hp vói Co quan diu tra trong qua trInh giái quyt an, tao  diu kin cOng tác 
diu tra thrqc tin hành thun lçii và dat  kt qua t&. Näm 2022, ba co quan tin hành 
t ting phi hçp xác djnh 04 v an diem v Ma tOy, Dánh bac,  Vi pham qu djnh v 

tham gia giao thông du&ng b. 

1.3. Thirc hành quyên cong to vã kiêm sat hot dng tu' pháp trong giai 
don truy tO 

Thii 1 mri: 51 vii/87 bj can (giâm 15 vii/42 bj can so väi cOng kS').  Viên kim 

sat dã giâi quyt 51 vi/87 bj can, trong do truy t 51 vii/87 bj can (dat 100%). 
Kiêm sat viên duçic phân cong THQCT và KSDT vii an dã nghiên cO'u k' h 

so, tinh có can cO và hqp pháp cOa các tâi lieu, chO'ng cr; dánh giá chO'ng cO mt 
cách khách qua, toán din nén vic truy to luOn dam báo dung thai han  1ut djnh, 

dung ngithi, dung ti, dung pháp 1ut. 
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1.4. Thyc hành quyn cong t và kiêm sat xét xir các vt1 an hInh si 
Tong so vii thi 1 74 vçi/162 bj cáo (giám 03 vii/07 bj cáo so vii cüng kST). Tôa 

an dà giâi quyt: 58 vii/127 b cáo, trong do: xét xir 57 vii/110 bj cáo; trà h so diu 
tra b sung 01 vii/17 b cáo. Hin con: 16 vii/35 bj cáo dang giái quyt. 

Vin kim sat dã lam tt cong tác kim sat xét xir, nâng cao chit luçmg xây 
dirng cáo trng, lu.n ti, d cuclng xét hOi, durng 16i quan dim xét xir luôn sat, 
dOng vi hành vi phm ti cüa t1rng bj cáo trong tfxng v an nên mrc hInh pht ma 
Kim sat viên d nghj duçic Hi dng xét xir chip nhn. 

Trong näm, VKS phi hçip vâi TAND huyn t chi'rc 03 phiên tOa hlnh s1,r rut 
kinh nghim theo tinh than cái cách tu pháp giOp Kim sat viên, Thm phán nâng 
cao k5' nãng ngh nghip. 

V an trá h so: TOa an trà h so cho VKS 02 vi (do phát sinh tInh ti& mói 
tti phiên tOa), trong do 01 vi dã kt thác diu tra b sung chuyn TOa an, cOn 01 
v1.i dang diêu tra. Ti l trà h so là 2,7% (02 vii/74 viii), không có trách nhim cüa 
VKS. 

1.5. Cong tác kiêm sat tm giü', tim giam và thi hành an hlnh sur 
1.5.1. Kiêm sat bat, t.m gifr, tim giam 
- Tng s ngthi bj bt, tam  gicr v hlnh sir: 25 ngthi (bang vth cüng ks'). Co 

quan chirc nàng dã giái quyt: 25 nguO'i (dat 100%) gm: khi t chuyn tam  giam 

21 nguO'i, khi to thay dôi bin pháp ngãn chn khác 01 ngui, chuyn tam  giam 

03 ngui bt truy nã. S nguO'i bj tam  giu' chuyn xir 1 hInh sir dat  100%. 

- Tng so ngu?ñ tam  giam: 95 ngithi (tang 18 ngithi so vOi cOng ks'). Da giái 
quy& 66 ngi.thi, gm: thay di bin pháp ngàn chn khác 08 ngithi, chuyn di 57 

ngui, TOa an trã tr do do an tuyên b&ng thOri htn tam  giam 01 ngi.thi. Con dang 
t?m giam 29 ngui d diu tra, truy t, xét xO. 

Cong tác kim sat vic b&t, tam  giü,  tam  giam dO thirc hin dOng trInh tir lut 

djnh, du cO si,r phê chun và kim tra, kim sat hang ngày cOa Vin kim sat nên 

vic ttm giu', tam  giam duçc tuân thO theo quy djnh, vi vy trong nàm qua không 

có tri.thng hçp nào bt tam  giü theo thu tic hInh sir sau do giài quy& bng bin 

pháp hành chinh. COng tác bào v, quàn 1 ngui bj tam  gi0,  tam  giam dam bâo 

nên không cO trung hçp nào trn khOi noi giam gitr. Trong kS',  Vin kim sat dO 

tin hành 04 cuc trçrc tip kim sat (01 cuc phi hçp vii Ban TT UBMTTQ 
Vit Nam huyn) Nhà tam  giü COng an huyn Dai  Lc, dO ban hành 04 k& lun 

— 02 kiên nghj yêu cu khc phic vi pham trong linh virc nay. 

1.5.2. Kiêm sat thi hành an hlnh sr 
Tng s bj an rn9i: 143 — grn tO có thai han  65, an treo 51, cài tao khOng 

giam giü 27; dO thi hành: 136 bj an — gm tO co thai han  58, an treo 51, cái tao 



không giam gitr 27. Con: 07 bj an (hoAn do nuôi con nhO 02, laO dng duy nhttt 
02, bj bnh nng 03). 

Kim sat viên tham gia phiên h9p xét rcit ngAn thai gian thi:r thách cüa an treo 
dM vâi 07 tnrng hçTp, xét giám thôi chap hành an câi tao  không giam giU' 13 
trumg hçip.. 

Trong nàm, VKS phM hcip vi Ban TT Uy ban MTTQ Vit Nam huyn 
trirc tip kim sat tai  Co quan THAHS Cong an huyn vá 06 UBND cap xâ ye 
cong tác quân 1, giáo dc bj an treo và cái tao  không giam gi&, qua do ban hành 
07 kt lun — 01 kin nghj (kin nghj di vi Ca quan THAHS Cong an huyn) 
yêu cu khc phc vi phm. Ban hânh 01 kin ngh di vOi TAND huyn Dai 
Lc kh.c phiic vi pham trong vic hoãn thi. hành an hInh sir. 

2. Cong tác kiêm sat vic giãi quyt viián hãnh chInh, v11 vic dan sçr, hon 
nhân và gia dInh, kinh doanh, thtrong mi, lao ding và nhui'ng vic khác theo 
quy djnh cüa pháp 1ut - 

2.1. Kiêm sat vic giãi quyêt các vi, vic dan sr, hon nhân và gia dInh 
Tong thi 1 kiêm sat: 455 vu, 08 vic (DS 95 vii, 05 vic; 1-JNGD 360 vi.1, 03 

vic); tang 31 vii, 02 vic so vi cüng kS'.  Tôa an dã giái quyt: 323 v1J, 07 vic 
gOm: Cong nhn sir thOa thun cüa các duang si.r 198 vu, 01 vic; DInh chi 77 vij, 
01 vic; Xét xü 47 vi (VKS tham gia phiên tOa 38 vi.i); M phiên hçp 05 vic 

(VKS tham gia phiên hp 05 vic); Tam  dInh chi 01 vii. Con: 132 vJ, 01 vic dang 

giái quyêt. 
Khâu cOng tác nay dã kim sat 100% ban an, quyt djnh giâi quyt vi an 

dan sir cüa TOa an. Qua cOng tác kiêm sat, VKS ban hành 02 yêu cu Tôa an xác 

minh, thu thp tài 1iu, chimg cir dé giâi quyt vi an dung quy djnh pháp lt. Ban 
hành 02 kin nghj yêu c.0 Tôa an huyn khc phic nhithg vi pham trong cOng tác 
nay. Phi hçp vâi TOa an lira ch9n 01 vu an dan si,r din hInh t chirc phiên tOa riit 

kinh nghim. 
2.2. Kiêm sat vic giãi quyêt các v1i an hành chInh, v11 vic kinh doanh, 

thirong mi, lao dng và nhIi'ng vic khác theo quy dlnh  cüa pháp lut 
- Kinh doanh thuang mai:  tng thij l 07 vit (giám 01 via). Tôa an dã giái 

quyt: 06 vit, gm: cOng nhn sr thOa thun cOa các throng sir 02 v11, dInh chi 02 

v, xét xü 02 vii (VKS tham gia phiên tôa 02 vi). COn: 01 vit dang giâi quyêt. 
- An hânh chInh, lao dng: khOng phát sinh. 
2.3. Kiêm sat vic xem xét, quyêt djnh áp diing bin phap xfr l hãnh 

chInh tai TOa 
Kim sat vic 1p  h so và tham gia phiên h9p xem xét, quét djnh'áp dicing 

bin pháp xir 1 hành chinh tai  TOa di vói 05 vic (dua vâo co sâ cai nghin bt 
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buc 03 vic; dua vào co sâ giáo d1iC bt buC 01 viC, dua vào truông giáo duông 
01 viêc). 

Kim sat 100% quy& djnh giâi quyát vii, vic cüa Tôa an. Trong kS',  VKS 
ban hành 01 kin nghj phông ngüa di vâi Cong an huyn v thi hanh quyt djnh 
xü 1 hành Chlnh cüa Tôa an. 

3. Cong tác kiêm sat thi hành an dan sçr, thi hành an hãnh chInh 
- Tong thii 1: 983 viC/1 18.544.989.000 dng (giàm 29 vic, tang 

10.584.398.000 dông so vth cüng kS').  Uy thác di: 08 vic/3.845.109.000 dng. 
Co diu kin thi hành: 674 viC/44.626.066.000 dng. 
- Dã giái quyêt: 492 vic/14.363.723.000 dông. 
- Con lai:  491 viC/104.181.266.000 dng (trong do: dang thi hành 182 vic, 

Chu'a Co diu kiên thi hành 309 viêc). 
VKS dã kiêm sat 100% CaC quyt djnh thi hành an vâ CaC hot dng thi hành 

an nhu kim sat tiêu hüy 4t Chlrng, CuOng Ché, kê biên, giao tài san, tham gia h9p 
xét giám thi hành an, tr1rC tiêp xac rninh diu kin thi hành an. Trong ks', VKS dä 
tin hành phTC tra ViC th1rC hin kt 1un tr1rC tip kim sat näm 2021 vá tin hành 
01 CUC trlrC tiêp kim sat t?i  Ca quan THADS huyn Di LC, ban hành 01 kt 
1un, kin nghj yêu cu khc phC vi phm. Ban hành 01 kin nghj d6i vOi TAND 
huyn Di LC trong ViC Chm Chuyên CáC bàn an, quyt djnh. 

4. Cong tác tiêp cong dan, giãi quyt do'n khiêu nii to cáo 
- Trong ks', tiêp 01 1uçt Cong dan (giám 03 1ixçt so vi Cung ks'). Qua tipJ 

Cong dan tip nhn 01 do'n101 vic. 
- VKS tip nh.n: 09 dcm/09 viC (s dan, viçC bang vâi cüng kS");  trong  dó:Z 

dan không thuc thm quyn giái quyt và kim sat viC giâi quyt 08 dan dà 
chuyen Ca quan CO thm quyn giài quyt 08 dan/08 vi; dan thuc thrn quyn 
giài quyêt Cua Vin kim sat oi dan! 01 viC, dã giãi quyt xong. 

5. Cong tác xây dirng ngành 
Lãnh dao  dan vj dà quán triêt, trin khai CáC Chi thj, k hotch cüa Vin kim 

sat cp trén dn toàn th Can b, Cong ChüC trong dan vj. Dng thai tip tiC thirC 
hin CO hiu qua Cac Nghj quy& Cua Dàng, QUC hi và cüa Huyn üy, Hi dng 

nhân dan huyn ye cong táC phOng, chong ti phm. 
V bi,ên ch hin có Cua dan vj 09 ngthi và 03 hcip dng theo Nghj djnh 

161. Trong do CO 03 länh do, 04 Kim sat viên, 01 Chuyên viên, 01 K toán. Di 
ngU cong chirc, ngi.thi lao. dng duçc sp xp hçip 1 vào tüng vi trI ViC lam. 

III. Dánh giá chung 
1.Uudiêm 
Nàm 2022, tp th VKSND huyn Di LC dã nO 11rC phn du, barn sat k 

hoch cOng tac và ducic sirquan tam, chi do cua VKSND tinh Quàng Nam, Huyn 
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üy, HDND huyn, cong tác thirc hành quyn cong t và kim sat các hoat  dng tu 
pháp trong các 1mb virc hInh s1r; giái quyt các viii vic dan sir, hành chInh, kim 
sat thi hành an,. . . cüa VKS Dii Lc du dat duc kt qua tich c1rc, nhiu khâu cOng 
tác dã hoàn thành t& chi tiêu k hoach nhu: ti 1 bt gi hInh sir chuyn khii t dat 
100%, ti l giài quy& an cüa VKS dt 100%, truy t dam bâo dung ngithi, diing 
ti, dung pháp lut; không có trithng hçip Vin kim sat truy t Tôa tuyên không 
ti; ti l giãi quyt khiêu nai,  t cáo dat  100%, không có trung hgp khiu nai, t 
cáo phirc tap, kéo dài. 

2. Han ch, thiêu sot và nguyen nhân 
Ben cach  nhmg kt qua dã dat dtrac, vn con môt s han  ch nhu: con dé 

xây ra 01 vi an hInh sir, 01 vu an dan sir bi cp trên tuyên hüy d giãi quyt 'a  có 
trách nhim cüa Vin kim sat. Nguyen nhân là do mt s vii an có tInh chat phüc 
tap; ben canh  do s hxçng cOng chirc tré tai  dan vi chim phn lón chua có nhiu 
kinh nghim. 

IV. Kiên nghj, d xuãt 
D thirc hin tot chüc näng, nhim v1i cüa ngành kiêm sat, gop phn báo v 

pháp ch, xây dirng Nhà nithc pháp quyn XHCN, dam bão xây dçmg ngành tu 
pháp dáp lrng tInh hInh rnó'i, VKSND huyn Dai  Lc trân trpng d nghj Hi dng 
nhân dan huyn mt s vn d sau: 

1. D nghj HDND tiêp tçtc tang cithng cOng tác giám sat di V61 các'ca quan 
tu pháp d nâng cao han nüa chat luçing hoat  dng cUa các ca quan tu pháp. 

2. TAng cuô'ng kiêm tra, giám sat chInh quyên ca sâ và các ngành trong vic 
thirc thi pháp 1ut, quán 1 kinh tê, quân l dt dai. Chi dao  chInh quyn ca si dy 
manh han nUa cOng tác tuyên truyn, giáo diic pháp 1u.t. 

3. Trân tr9ng dê nghj Huyn üy, Hi dOng nhân dan huyn, US'  ban nhân dan 
huyn tip ti1c quan tam chi dao  và  tao  diêu kin h trg v mi mt cho ngành tu 
pháp, trong do có ngành Kiêm sat nhân dan d hoàn thành tt nhim vii, dáp 11ng 
yêu cu du tranh phông chông ti pham vâ phic vii nhim viii chInh trj cña dja 
phuang. 

Trén day là báo cáo két qua cOng tác thirc hành quyn cOng t& kim sat hoat 
dng tu pháp nAm 2022 cüa Vin kirn sat nhân dan huyn Dai  Lc, kInhbáo cáo 
Hi dng nhân dan huyn theo döi, giám sát.L 

No'i u/ian: 
- Thixông trirc HDND huyii; 
- Ban Pháp chéHDND huyn; 
- D?i biu HDND huyn; 
- Luu: VT, VP. 
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