
CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 15 tháng 01 năm 2018

HƯỚNG DẪN 
Công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện 
kiêm sát nhân dân tôi cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân và Hướng dẫn 
số 09/HD-VKSTC ngày 08/01/2018 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ 
thông tin VKSND tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018.

Thực hiện kế hoạch số 05/KH-VKS ngày 02/01/2018 của Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh Phú Thọ về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Đe năm 2018 VKSND tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, 
trong đó có nhiệm vụ công tác thống kê tội phạm và cồng nghệ thông tin. Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ (Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin) 
hướng dẫn một số nội dung cần tập trung trong công tác thống kê và công nghệ 
thông tin như sau:

I. VÈ CÔNG TÁC THỐNG KÊ:
Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tỉnh 

nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thống kê tội phạm và công nghệ 
thông tin. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chế độ báo 
cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và 
thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết 
định số 188/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao), Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành 
Kiểm sát nhân dân và các Quy chế của ngành.

1. Báo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần:
Hàng tuần, chậm nhất l lh  ngày thứ 4, Phòng 1, 2, 8 và 13 VKS cấp huyện 

phải có báo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý tuần gửi về Phòng thống 
kê tội phạm qua hệ thống thư điện tử công vụ.

Khỉ xây dựng háo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý cần lưu ỷ:
- Phụ lục bắt, tạm giữ, tạm giam phải ghi rõ: Họ tên, năm sinh, nơi 

ĐKHKTT, điều luật phạm tội ( luật cũ hay luật mới), trường hợp bắt, giữ ( khẩn 
cấp, quả tang, truy nã, đầu thú, tự thú, bắt tạm giam), kết quả giải quyết ( khởi tố
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chuyển giam, khởi tố áp dụng ngăn chặn khác, trả tự do, chuyển đi nơi khác hoặc 
nhận nơi khác chuyển đến)

- Trước khi gửi báo cáo Phòng 1, 2 và Phòng 8 kiểm tra, đối chiếu chính xác 
các trường họp bắt, tạm giữ, tạm giam đang được Trại tạm giam CA tỉnh quản lý.

- Các đơn vị gửi đầy đủ 9 phụ lục kèm theo ( nếu có) cho Phòng thống kê 
tổng họp, gửi — truyền VKSND tối cao, gồm: Các trường họp VKS Không phê 
chuẩn ( Lệnh bắt khẩn cấp, QĐ gia hạn tạm giữ, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh tạm 
giam); VKS Hủy bỏ QĐ tạm giữ, Hủy bỏ biện pháp tạm giam ( do tạm giam trái 
pháp luật); trốn -  chết khi bị tạm giữ, tạm giam; VKS trả tự do theo điểm d K2Đ22 
LuậtTCVKSND...

2. Đối vói thống kê nghiệp vụ tháng, 6 tháng, 12 tháng:
Các đơn vị cần nghiên cứu, nắm chắc phương pháp thống kê và những chỉ 

tiêu của hệ thống biểu mẫu thống kê đã được VKSND tối cao hướng dẫn và 
VKSND tỉnh Phú Thọ quán triệt, hướng dẫn qua các hội nghị trực tuyến hàng 
tháng.

Khỉ thực hiện tỏng hợp các chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê hàng tháng các 
đom vị cần ỉưu ỷ:

- Số liệu trong kỳ báo cáo phải đảm bảo chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp 
thời. Quản lý chặt chẽ các số liệu phát sinh trong kỳ, tránh bỏ sót, kiểm tra kỹ số 
liệu trong các chỉ tiêu thống kê và kiểm tra lỗi logíc giữa các biểu trước khi truyền 
về Viện kiểm sát tỉnh.

- Đảm bảo sự thống nhất số liệu giữa thống kê thực hành quyền công tố, 
kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động 
tư pháp với số liệu trong báo cáo tổng hợp gửi Văn phòng tổng hợp, các phòng 
nghiệp vụ, thống nhất với báo cáo thống kê giữa các cơ quan Công an, Toà án, Thi 
hành án Hình sự, Thi hành án Dân sự... và số liệu cập nhật vào hệ thống phần mềm 
quản lý án Hình sự, Dân sự.

- Quản lý, tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu án Hình sự, Dân sự.... đang 
tạm đình chỉ trong các giai đoạn tố tụng. Mở sổ theo dõi chặt chẽ các vụ án hình sự 
do Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, 
chờ VKS tối cao hướng dẫn thống kê các vụ án đình chỉ do hết thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự để hiệu chỉnh số liệu tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê.

- Gửi phụ lục các chỉ tiêu thống kê liên quan đến kết quả hoạt động các khâu 
công tác kiểm sát như: kháng nghị, kiến nghị, kết luận, yêu cầu; các cuộc (lần) 
kiểm sát trực tiếp; các quyết định huỷ bỏ, không phê chuẩn... của VKS, án trả hồ 
sơ để điều tra bổ sung... qua hệ thống thư điện tử công vụ cho Phòng thống kê.
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- Ngày cuối cùng của tháng báo cáo, 13 VKS cấp huyện lập danh sách các 
trường hợp : Tòa án ra Quyết định thi hành án phạt tù chuyển trại tạm giam CA 
tỉnh ( kể cả trường hợp đó đang tạm giam tại trại giam CA tỉnh), đang hoãn, tại 
ngoại trong thời gian tự nguyện mà trong kỳ báo cáo đi chấp hành án. Danh sách 
được gửi về cho Phòng 8 ( qua hệ thống thư điện tử công vụ), để Phòng 8 kiểm tra, 
đối chiếu số liệu với Trại tạm giam Công an tỉnh, báo cáo Phòng thống kê tổng họp 
toàn tỉnh được đầy đủ, chính xác.

- Từ kỳ thống kê tháng 01/2018 được áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 
( sửa đổi năm 2017), nhưng một số vụ án vẫn được xử lý theo quy định của Bộ luật 
hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Đe tránh nhầm lẫn giữa các 
tội danh quy định của 2 Bộ luật, đề nghị các đơn vị cập nhật thật chính xác, kiểm 
tra kỹ các tội danh, các tiêu chí mà đạo luật mới đã quy định trước khi truyền số 
liệu.

3. Thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự 
của các CO’ quan tiến hành tố tụng (Thống kê hình sự liên ngành)

Các đơn vị cần quan tâm, chú trọng và thực hiện tốt công tác thống kê hình 
sự liên ngành. Nghiên cứu, nắm chắc những điểm mới, những điểm sửa đổi trong 
Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 07/7/2005 
(được sửa đổi, bổ sung năm 2018). Hàng tháng, phối hợp chặt chẽ với Tòa án, 
Công an trong việc đối chiếu, tiếp ký số liệu và gửi bản lưu có tiếp ký về Phòng 
thống kê tội phạm.

4. Thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Ban hành theo QĐ 
số 114/2004/VKSTC-TKTP ngàỵ 19/8/2004 của Viện trưởng VKSND tối cao. Do 
VKSND tối cao đang sửa lại phần mềm theo Bộ luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, 
bổ sung năm 2017) nên từ kỳ thống kê tháng 01/2018 các đơn vị tạm thời chưa 
nhập dữ liệu. Dự kiến tháng 6/2018, VKSND tối cao sửa xong phần mềm có thông 
báo thì VKSND tỉnh sẽ triển khai cho các đơn vị tiếp tục thực hiện nhập dữ liệu.

5. Đối với các loại thống kê về Phòng chống ma tuý; thống kê người 
chưa thành niên phạm tội; thống kê số vụ và số bị can đã khỏi tố, truy tố
(được áp dụng kỳ 6 tháng, 12 tháng)

- Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 
6 của năm báo cáo.

- Kỳ thống kê 12 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 
12 của năm báo cáo.

Đe thực hiện tốt các hệ thống biểu mẫu thống kê này, các đơn vị cần thụ lý 
đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu vào hệ thống sổ sách nghiệp vụ của đơn vị, giúp việc 
tổng hợp số liệu kịp thời.

II. VỀ ỨNG DỤNG CỒNG NGHỆ THÔNG TIN:
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VKS 2 cấp tích cực, chủ động để nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông 
tin. Năm 2018, cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

- Đảm bảo 100% các thông tin của vụ án, vụ - việc được cập nhật đầy đủ, 
kịp thời, chính xác vào phần mềm Hệ thống quản lý và thống kê án Hình sự, Dân 
sự - HNGĐ -  KDTM -  Lao động - Hành chính . Hàng tháng 13 VKS cấp huyện và 
các phòng nghiệp vụ (thuộc VKS tỉnh) phải chủ động đối chiếu, kiểm tra số liệu 
thống kê với số liệu được cập nhật vào hệ thống phần mềm.

Các đơn vị cần chủ động cập nhật đầy đủ, kịp thời các vụ án Hình sự, vụ - 
việc Dân sự, HNGĐ... có kháng cáo, kháng nghị chuyển án lên cấp phúc thẩm 
(cấp tỉnh và cấp cao) thụ lý đúng thời hạn quy định. Khi cập nhật các đơn vị phải 
lưu ý việc tích chọn đúng điều luật được áp dụng.

Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, kiểm tra kết quả cập nhật các thông 
tin vào 2 hệ thống phần mềm.

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm thống kê, phần mềm truyền 
file, 100% các đơn vị sử dụng thành thạo các phần mềm, số liệu thống kê được 
truyền qua hệ thống ftpnet-2016 do VKSND tối cao cấp.

- 100% các văn bản (không mật) được trình lãnh đạo, trao đổi -  thông tin 
các văn bản giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa các phòng nghiệp vụ với nhau dưới 
dạng điện tử công vụ do Sở thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp. Không sử 
dụng hòm thư điện tử cá nhân đăng ký ở các dịch vụ thư điện tử miễn phí như 
GMAIL, YAHOO., để trao đổi tài liệu chuyên môn.

- Sử dụng, quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình trực 
tuyến bằng thiết bị Polycom HDX 7000 và phần mềm Vmeet. Đe khai thác tối đa 
tiện ích của hệ thống công nghệ thông tin hiện có, năm 2018 Viện kiểm sát tỉnh 
tiếp tục tăng cường tổ chức họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện để hướng 
dẫn, chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ đối với từng lĩnh vực công tác kiểm sát (mỗi 
tháng tổ chức từ 2 đến 3 cuộc). Riêng công tác thống kê và công nghệ thông tin 
hàng tháng sẽ tổ chức trực tuyến để hướng dẫn, giải đáp, thông báo, rút kinh 
nghiệm công tác thống kê và việc ứng dụng công nghệ thông tin.

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý Phòng công nghệ thông tin sẽ tăng cường 
kiểm tra hệ thống máy tính của các phòng nghiệp vụ, VKS cấp huyện trong việc 
ứng dụng, sử dụng và truy cập INTERNET nhằm quản lý, đảm bảo sự duy trì hoạt 
động thiết bị công nghệ thông tin an toàn. Đảm bảo 100% máy tính kết nối 
INTERNET được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. Hạn chế việc lắp đặt 
hệ thống mạng không dây (WIFI), khi sử dụng phải cài đặt mật khẩu và không đế 
tính năng tự động kết nối.

- Sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử (Web) của ngành Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử theo sự quản 
lý, chỉ đạo của Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của tỉnh.
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- Dự kiến Quý 11/2018, VKSND tỉnh đề xuất với Cục thống kê tội phạm và 
công nghệ thông tin VKSND tối cao cài đặt hệ thống máy chủ mới (thay thế máy 
chủ năm 2003 đã hết khấu hao sử dụng), cài đặt phần mềm thống kê đơn thư khiếu 
nại tố cáo và đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

III. TỎ CHỨC THựC HIỆN:
VKS 2 cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chị 

thị số 06/CT-VKS ngày 05/11/2012 về việc “tăng cường công tác thống kê và ứng 
dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”; Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 
07/7/2017 về “tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin” và Quy 
định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tăng cường công tác đào tạo kiến thức 
thống kê và công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác thống kê và người sử 
dụng công nghệ thông tin qua hình thức đào tạo trực tuyến. Phối hợp với chuyên 
viên liên ngành tiến hành kiểm tra, đối chiếu, tiếp ký số liệu để thực hiện tốt Thông 
tư liên ngành về phối hợp giữa các cơ quan hữu quan về thống kê hình sự liên 
ngành.

Tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công 
tác thống kê, quản lý nghiệp vụ, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành cải 
cách hành chính tư pháp. Phải thực hiện đồng bộ, có nhiều biện pháp tích cực để 
nâng cao chất lượng công tác thống kê, Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin 
trong toàn ngành KSND tỉnh Phú Thọ. Phấn đấu là một trong những đơn vị thực 
hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về công tác thống kê và công nghệ thông 
tin năm 2018, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh, trao đổi kịp thời về 
Viện kiểm sát tỉnh (Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin) để được 
hướng dẫn và xin ý kiến lãnh đạo giải quyết.

Kèm theo hướng dẫn này, Phòng thống kê sao gửi hướng dẫn số 09 /HD-VKSTC ngày 
08/01/2018 và Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND của VKSND tối 
cao để các đơn vị nghiên cứu thực hiện..

Nơi nhận
- Cục 2 VKSTC(BC)
- VPVKSTC (BC)
- Lãnh đạo viện (Thay BC).
- 24 đơn vị.
- Lưu TKTP + VP.

T.L VIỆN TRƯỞNG
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