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V/v Sử dụng Kết luận tại Hội nghị 

triển khai công tác kiểm sát năm 2018.

Kính gửi:
- Các đ/c Trưởng phòng Viện KSND tỉnh Phú Thọ;
- Các đ/c Viện trưởng Viện KSND huyện, thành, thị.

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức 
Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2018. Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh 
Hương- Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ thay mặt tập thể Lãnh đạo Viện có 
bài phát biểu Ket luận chỉ đạo một số nội dung quan trọng trong quá trĩnh thực hiện 
kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2018 của toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 
Thọ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, Văn phòng tổng hợp gửi 
các đơn vị toàn văn nội dung Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 
2018, ngày 15/01/2018. Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện,- thành, thị 
nghiên cứu, quán triệt triển, khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu trong 
Kết luận đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên để vận dụng trong quá trĩnh thực hiện 
nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 và các năm tiếp theo của đơn vị 
mình.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lãnh đạo Viện;
- Lưu VPTH (Ò3b).



KẾT LUẬN
Hội nghị Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 

công tác kiểm sát năm 2018
(Ngày 15/01/2018)

Kính thưa các vị đại biểu, khách quỷ!
Thưa toàn thể các đồng chỉ!
Sau V2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, 

Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã 
hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị triển khai công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 
Thọ đã vinh dự được đón tiếp và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải 
Phong- Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao; đồng chí Hoàng Dân Mạc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Chúng ta đã được nghe lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ trình bày: Báo cáo kết quả 
công tác năm 2017 và Ke hoạch, nhiệm vụ ừọng tâm công tác của ngành Kiểm sát 
nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2018; chúng ta đã tổng kết công tác thi đua, khen 
thưởng, vinh dự đón nhận “Cờ thi đua” của Thủ tướng Chính phủ và tôn vinh 
những đơn vị, tập thể đạt thành tích cao của VKSND tỉnh Phú Thọ năm 2017. Tổng 
kết công tác kiểm sát năm 2017, triển khai công tác kiểm sát năm 2018, Lãnh đạo 
Viện kiểm sát tỉnh đã thống nhất đổi mới cách thức nội dung Hội nghị đó là: chúng 
ta không có nội dung thảo luận tại hội trường vì trong năm 2017, các cuộc thanh 
ừa, kiểm tra của Lãnh đạo Viện, của Thanh tra đã tiến hành thường xuyên đối với 
các đơn vị nghiệp vụ. Những tồn tại, hạn chế đã được kiểm tra, chỉ rõ và chấn 
chỉnh kịp thời. Hội nghị chúng ta chỉ tập trung quán triệt các nội dung nhiệm vụ 
công tác kiểm sát năm 2018 theo Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về phát 
ưiển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Do đó, tất cả 
các ý kiến kiến nghị phản ánh, tôi đề nghị các đơn vị gửi cho Văn phòng tổng họp 
để tổng họp chung báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh để bổ sung vào công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện trong năm 2018. Cuối cùng, thay 
mặt cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, tôi tổng họp kết luận một 
số nội dung như sau:

Chỉ thị số 01 ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao có 05 trang gồm 04 vấn đề cơ bản. Nhưng nghiên cứu kỹ 04 nội dung chỉ thị 
này của đồng chí viện trưởng. Tôi thấy có 02 nội dung cốt lõi tập trung ở toàn bộ cả
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04 trang từ trang 01 đến trang thứ 05 đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị 
trong toàn ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ nghiên cứu thật kỹ để quán triệt tư tưởng 
chỉ đạo, phương châm xuyên suốt của đồng chí Viện trưởng và Ban cán sự Đảng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm 
2018. Từ đó tổ chức quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn 
vị mình. Đó là:

Tập trung chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm chủ động đề ra nhiều giải 
pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 
hoạt động tư pháp.. .Theo đó những nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra trong chỉ thị là:

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chỉ đạo làm tốt, có 
chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm, kiến nghị khởi tố và quản lý thật chặt việc giải quyết án hình sự...để 
chống oan sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự. v ề  vấn đề 
này, mấy năm trước đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghiêm 
túc chỉ thị số 20 của Tỉnh uỷ Phú Thọ triển khai xây dựng đề án, chỉ đạo các đơn vị 
nghiệp vụ ở cả Viện kiểm sát hai cấp phối hợp với Cơ quan điều tra, các cơ quan 
liên quan trên địa bàn tỉnh tiến hành phối họp khảo sát 277 xã trên địa bàn...Tổ 
chức Hội nghị pháp chế toàn tỉnh do Viện kiểm sát chủ trì, các đơn vị nghiệp vụ 
của Công an tỉnh, Công an các phường xã, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành dự hội 
nghị này đã thống nhất cao về tầm quan trọng và hiệu quả của Chỉ thị 20 của Tỉnh 
uỷ đẩ tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động tư pháp. Có thể nói đây là một 
nhiệm vụ mang tính đột phá của các cơ quan tư pháp của tỉnh trong thực hiện chiến 
lược cải cách tư pháp của tỉnh Phú Thọ trong những năm qua.

Năm 2017 Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo và giao cho Viện kiểm sát tỉnh chủ trì, 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này nhưng đi vào chiều sâu và tăng tính quy 
mô mang tính xuyên suốt của cả quá trình tố tụng tư pháp hĩnh sự. Không chỉ ở giai 
đoạn kiểm sát tin báo tố giác tội phạm mà cả ở các giai đoạn tố tụng sau đó là khởi 
tố, điều ừa, truy tố, xét xử mà trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của 
Kiểm sát viên tại các phiên toà hình sự. Muốn làm tốt hoạt động tranh tụng tại 
phiên toà thì yêu cầu Kiểm sát viên phải làm tốt ngay từ đầu, ngay từ giai đoạn 
kiểm sát tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Có thể khẳng định chắc chắn 
rằng. Nếu không làm tốt công tác kiểm sát tố giác tội phạm thì không thể có cơ sở 
chắc chắn để Viện kiểm sát thực hiện các hoạt động tố tụng tiếp theo như phê 
chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và cũng không thể thực hiện việc 
tranh tụng một cách minh bạch, tự tin trong bảo vệ quan điểm, bảo vệ cáo trạng của 
Viện kiểm sát tại phiên toà đặt trong bối cảnh Toà án với tư cách là cơ quan trọng
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tài đưa ra các phán quyết dựa trên kết quả tranh tụng giữa Kiểm sát viên với các 
bên liên quan. Do xác định hoạt động tranh tụng cũng như chất lượng tranh tụng là 
một khâu còn yếu và lại là khâu hầu như quyết định tất cả hoạt động tố tụng điều 
tra, buộc tội. Nên ngay từ tháng 3/2017 Thường trực Tỉnh uỷ đã có kết luận chỉ đạo 
giao cho Viện kiểm sát chủ trì xây dựng đề án nâng cao năng lực tranh tụng của 
Kiểm sát viên tại các phiên toà hình sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đến cuối tháng 
11 đầu tháng 12/2017. Viện kiểm sát tỉnh đã xây dựng xong 06 chuyên đề của đề 
án, đã nghiệm thu đề án và triển khai tập huấn cho gần 200 cán bộ, Kiểm sát viên 
của Viện kiểm sát hai cấp... Sang năm 2018, đồng chí Viện trưởng, Ban cán sự 
đảng Viện kiểm sát tối cao lại tiếp tục khẳng định và đưa vào trong Chỉ thị về công 
tác kiểm sát năm 2018 để chỉ đạo toàn ngành kiểm sát phải coi đây là một nhiệm vụ 
cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 và có thể nói đây là một nhiệm vụ mang 
tính thiết thực và theo chúng tôi thì nhiệm vụ này chứa đựng nhân tố sống còn của 
toàn ngành không chỉ cho năm 2018 mà là cho cả những năm tiếp theo.

Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao ở nội dung thứ nhất 
còn nêu rõ trong suốt quá trình tố tụng, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phải tăng 
cường yêu cầu cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh, kiểm sát viên phải đề ra các yêu 
cầu điều tra, chủ động tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ 
luật tố tụng hình sự...Điều đó có ý nghĩa là: Mỗi Kiểm sát viên được phân công 
kiểm sát việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm...phải thường xuyên, liên tục và 
kịp thời nắm bắt tình hĩnh thụ lý, giải quyết tổ giác tội phạm của cơ quan điều tra 
cùng cấp. Trên cơ sở quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các thông tư hướng 
dẫn của liên ngành tư pháp trung ương quy định về vấn đề này để kiểm tra, đôn đốc 
Cơ quan điều ừa thực hiện. Qua đó để kịp thời phát hiện những vi phạm của Cơ 
quan điều tra để ban hành kiến nghị hoặc huỷ bỏ các quyết định không đúng của 
Cơ quan điều tra. Một điều đáng lưu ý ở đây là: Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao 
giao cho Viện kiểm sát các cấp thực hiện một số hoạt động điều tra theo tố tụng 
hĩnh sự. Các đồng chí phải nhớ rằng: Viện kiểm sát chỉ trực tiếp điều ừa trong một 
số trường hợp quy định tại điểm c Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự. Đây là một 
việc mới được quy định trong Bộ luật tố tụng hĩnh sự, vừa mới lại vừa nhạy cảm. 
Do đó đề nghị các đồng chí hết sức thận trọng và phối hợp thật tốt với Cơ quan 
điều tra để tránh việc phải trực tiếp điều tra mà vẫn đạt được các yêu cầu giải quyết 
vụ án.

Thưa các đồng chí: Có một ý chỉ đạo quan trọng trong Chỉ thị số 01 của đồng 
chí Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao đặt ra cho toàn ngành là: MTrực tiêp hỏi cung, 
phúc cung bị can trước khi phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng...”. Việc
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phúc cung, tổng cung, ghi âm, ghi hình ở giai đoạn chuẩn bị kết thúc điều tra thì 
nhiều năm qua chúng ta đã phối họp với Cơ quan điều tra làm và làm tốt rồi. Chỗ 
này thì không có vấn đề gì, xong yêu cầu phải trực tiếp hỏi cung trước khi phê 
chuẩn điều đó có nghĩa là 100% các trường họp khởi tố bị can của Cơ quan điều tra 
trước khi Viện kiểm sát phê chuẩn thì yêu cầu Kiểm sát viên đều phải gặp bị can đế 
hỏi lại (mang tính kiểm tra đánh giá chứng cứ và lời khai...) Quy định mang tính 
mệnh lệnh của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như vậy có 
nghĩa là bắt buộc. Chúng tôi băn khoăn ở nội dung này (đề nghị đồng chí Phó Viện 
trưởng thường trực giải thích rõ hơn với hơn 1000 vụ án hình sự, với hơn 2000 bị 
can mà Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ thụ lý trong 1 năm; bắt buộc 100% phải hỏi 
cung bị can trước khi phê chuẩn thì sẽ quá khó khăn, sẽ không đáp ứng được). 
Theo chúng tôi thì những vụ án bắt quả tang, thu giữ vật chứng đầy đủ hoặc những 
vụ án truy xét, nhưng kết quả điều tra bị can nhận tội, tang chứng, vật chứng, kết 
luận giám định.. .phù họp, rõ ràng thì không cần phải thực hiện hỏi cung bị can 
trước khi phê chuẩn. Còn các vụ án phức tạp, có đông bị can, chứng cứ luận tội 
mâu thuẫn, bị can lúc chối tội, lúc nhận tội thì bắt buộc phải thực hiện yêu cầu này. 
Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 có rất nhiều quy 
định ngặt nghèo trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn, rất nhiều loại tội không 
được bắt giam. Tuy khắc phục được tinh trạng lạm dụng bắt thay cho điều tra, xong 
cũng “bó tay” các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong giải quyết án hình sự. 
Xong muốn nói gì thì nói, đã là luật thì chúng ta phải chấp hành. Đấu tranh phòng 
chống tội phạm, xong chúng ta phải tự bảo vệ mình trước. Rồi sau này Viện kiểm 
sát tỉnh sẽ bàn và thống nhất với Cơ quan điều tra Công an tỉnh sẽ có biện pháp chỉ 
đạo các đơn vị tháo gỡ khó khăn này.

v ề  vấn đề yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao chỉ đạo: Nâng cao 
chất lượng ừanh tụng tại phiên toà. Như đã trinh bày ở trên, tranh tụng là hoạt động 
mang tính cốt lõi của cải cách tư pháp. Viện kiểm sát với tư cách là cơ quan buộc 
tội, toà án (Hội đồng xét xử) với tư cách là cơ quan trọng tài. Hội đồng xét xử căn 
cứ vào kết quả tranh tụng giữa Viện kiểm sát với luật sư và những người tham gia 
tố tụng khác để ra phán quyết, v ề  nguyên tắc: Toà án không có chức năng buộc tội; 
chỉ có Viện kiểm sát là cơ quan nhà nước duy nhất được giao chức năng này (theo 
chúng tôi vị trí ngồi của công tố không quan trọng, đó là do nhận thức, có thể là do 
nhận thức không đầy đủ...). Xong vấn đề đặt tra là phong độ của Kiểm sát viên, 
bản lĩnh, kinh nghiệm, tư duy, tố chất và khả năng hùng biện khi tranh luận, khi đối 
đáp của Kiểm sát viên tại phiên toà. vấn đề này xoay quanh hai chữ TRANH 
TỤNG là thuộc tính của công tố - VKS. Chúng ta sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ quan
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trọng bậc nhất này. cố  gắng làm sao để mỗi Kiểm sát viên phải hội tụ được các yêu 
cầu của một chuyên gia trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động 
tư pháp và mang tính chuyên nghiệp cao.

Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao cũng đặt ra việc xử lý trách 
nhiệm cá nhân nếu để xảy ra việc: Toà án tuyên không phạm tội, Toà án huỷ án trả 
hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung, xét xử lại mà do lỗi của Viện kiểm sát, 
của Kiểm sát viên thì phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên 
quan, phải xem xét trách nhiệm cá nhân khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh tư 
pháp. Nếu đã làm hết bài: họp hai ngành, ba ngành, thực hiện đầy đủ quy trình báo 
cáo, thỉnh thị mà vẫn xảy ra oan sai thì sẽ khác; nếu vô trách nhiệm, làm không đến 
nơi đến chốn... để xảy ra oan sai thì dứt khoát xem xét kỷ luật và khồng xem xét 
bổ nhiệm hoăc bổ nhiệm lại. Năm 2018, sẽ giao Thanh tra tập trung thanh tra 
những loại việc án tạm đĩnh chỉ, đình chỉ điều tra, án sửa, huỷ, trả hồ sơ điều tra bổ 
sung...

Trong hoạt động kiểm sát điều tra, chú trọng và kiên quyết phối họp với Cơ 
quan điều tra, Toà án để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án kinh tế, 
tham nhũng, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xáy ra trên địa bàn tỉnh mà dư luận 
đặc biệt quan tâm; chú ý chỉ đạo việc thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng hoặc 
trong các vụ án kinh tế. Đồng thời với việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn như 
bắt, tạm giam, khám xét thì phải yêu cầu Cơ quan điều tra tiến hành các biện pháp 
kê biên, phong toả tài sản là bất động sản, là tiền gửi... để ngăn chặn việc tẩu tán 
và đảm bảo thi hành án sau này.

Yêu cầu quản lý chặt chẽ án đình chỉ, tạm đĩnh chỉ điều tra. Tất cả các 
trường họp tạm đình chỉ, đinh chỉ điều tra, tạm hoãn thi hành án... năm 2018. Giao 
cho Thanh tra chủ trì tiến hành kiểm tra hồ sơ và các căn cứ tạm đình chỉ, đinh chỉ. 
Những vụ việc có nhiều đơn thư khiếu nại... giao cho Thanh tra chủ trì cùng Phòng 
12 phối họp xác minh, xử lý dứt điểm, không để đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài 
gây bức xúc. Tập trung kiểm tra đôn đốc việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của 
các cơ quan tư pháp , tăng cường kiến nghị xử lý vi phạm trong công tác này.

v ề  công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh 
thương mại, lao động... Chỉ thị nêu rõ: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành 
năm 2018. Do vậy, Phòng 9, Phòng 10 phải nghiên cứu kỹ nội dung này để tham 
mưu cho Lãnh đạo Viện, đề xuất các giải pháp, biện pháp và tổ chức kiểm tra, 
hướng dẫn các đơn vị cấp huyện xây dựng kế hoạch công tác, các nội dung đột phá 
thực sự có hiệu quả trong công tác này. Tránh tình trạng nội dung kế hoạch của cấp 
trên thế nào về phôtôcopy ỵ chang như vậy theo kiểu hình thức, qua loa đại khái rồi
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muốn đến đâu thì đến. Yêu cầu đồng chí Lãnh đạo phụ trách khổi phải trực tiếp chỉ 
đạo, Phòng 9, Phòng 10 xây dựng kế hoạch và những nội dung cụ thể, sát thực, đưa 
ra tập thể phòng bàn bạc, thảo luận; nội dung chỉ đạo phải rõ ràng, mang tính khác 
biệt, dễ làm, dễ thực hiện. Hàng tuần phải cử Kiểm sát viên sang Tòa án, nắm chắc 
việc thụ lý các vụ, việc dân sự của Tòa án, có sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, yêu 
cầu ký nhận đầy đủ vào sổ sách của Viện kiểm sát về việc thụ lý. Kiểm sát viên 
được phân công thụ lý phải tâm huyết, trách nhiệm, có kế hoạch cụ thể để tăng 
cường kiểm sát việc giải quyết của Thẩm phán; khắc phục tâm lý cứ ngồi chờ, điện 
thoại, không nghiên cứu hồ sơ, chờ Thẩm phán chuyển hồ sơ sang rồi mới đọc, mới 
nghiên cứu...(tự biến mình thành đười ươi giữ ống hoặc làm anh bưu điện- như 
đồng chí Phó Viện trưởng thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nói tại 
Hội nghị tổng kết của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2015), Làm án mà 
cứ theo lề lối cũ, làm án kiểu công chức thời Tây, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về thì 
không đáp ứng được yêu cầu; mặc dù việc giải quyết, xử lý vụ án dân sự tranh chấp 
là của Toà án thông qua hoạt động của Thẩm phán do Luật định. Xin lưu ý là: 
Quyền tư pháp này là do Hiến định; chứ không phụ thuộc vào chủ quan của Thẩm 
phán. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, của Kiểm sát viên là phải “Kiểm 
sát cái chủ quan” này để đảm bảo cho cái chủ quan đó đi đúng quỹ đạo. Hoạt động 
kiểm sát dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động không hoàn toàn 
giống như kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Xong trách nhiệm của Kiểm sát viên 
Viện kiểm sát nhân dân phải áp dụng đầy đủ các các quyền do luật định để đảm bảo 
cho vụ, việc dân sự được giải quyết công bằng, khách quan, thượng tôn pháp luật. 
Điều quan trọng nhất trong giải quyết vụ án dân sự mà Viện kiểm sát phải quan tâm 
hiện nay là việc giải quyết vụ việc dân sự phải lấy nguyên tắc vô tư, khách quan, 
công bằng với mục tiêu đảm bảo công lý làm đầu.

Thưa các đồng chí, công tác xét xử các tranh chấp dân sự, hành chính, kinh 
doanh thương mại,... vốn đã là một việc rất khó khăn phức tạp, đòi hỏi mỗi Kiểm 
sát viên phải nắm chắc các nguyên tắc tố tụng, hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan để áp dụng vào giải quyết nội dung từng loại tranh chấp. Kiểm 
sát là một nghề, mà là nghề chuyên môn, lại là chuyên môn sâu. Ai cũng có thể vào 
ngành Kiểm sát được, xong để trở thành Kiểm sát viên, ưở thành chuyên gia thực 
sự trong các lĩnh vực công tác kiểm sát thì lại là chuyện khác. Đội ngũ Kiểm sát 
viên của chúng ta hiện nay cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Xong đi sâu vào chất 
lượng thì còn có những vấn đề cần phải có những giải pháp trước mắt cũng như lâu 
dài để đào tạo. Đào tạo tại chỗ, đào tạo ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo của ngành và 
các cơ sở chuyên ngành... Trong đó, hình thức đào tạo tại chỗ, hĩnh thức đào tạo
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phân công Kiểm sát viên kèm cặp các em, các cháu mới vào ngành, người trước có 
kinh nghiệm kèm cặp người sau, cầm tay chi việc, có như vậy mới khắc phục được 
tĩnh trạng yếu kém của đội ngũ cán bộ tư pháp hiện nay.

về  công tác cán bộ, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao tại Hội nghị 
tổng kết công tác của Ngành tổ chức vào ngày 29/12/2017 đã nhấn mạnh, lưu ý và 
nhắc đi nhắc lại về chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ Kiểm sát viên 
nói riêng. Có một số trường hợp thi đỗ, được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên nhưng lại 
chưa bao giờ làm nghiệp vụ ngày nào, chưa bao giờ làm kiểm sát điều tra, kiếm sát 
xét xử... Thế mà nay được bổ nhiệm, giao cho thụ lý, giải quyết vụ án cụ thể thi 
hoàn toàn không biết một chút nào về quy trình giải quyết vụ án ra làm sao. Những 
năm trước đây, ngành kiểm sát đã có quy định: đã là Kiểm sát viên thì phải thành 
thạo tất cả các khâu công tác kiểm sát của Ngành, và phải giỏi, phải chuyên sâu 
lĩnh vực công tác chuyên môn mà mình đang được phân công giải quyết hàng ngày. 
Trên thực tế có Kiểm sát viên khi được giao viết 01 quyết định tố tụng để cho Lãnh 
đạo ký phê chuẩn còn không biết viết thế nào, trước khi viết lệnh phải nghiên cứu 
hồ sơ ban đầu thế nào, đề xuất ra sao... vấn  đề cố để được bổ nhiệm hoá ra chỉ để 
cho lương cao hơn, phụ cấp Kiểm sát viên cao hơn... giống như hát đồng ca, đứng 
trong đội hình chỉ máy môi cho đủ thành phần. Thời gian tới đây chúng ta phải 
khắc phục cho được yếu kém này. Không còn để việc là Kiểm sát viên không thạo 
việc trong đội ngũ Kiểm sát viên của Ngành làm nhiệm vụ kiểm sát tư pháp. Không 
thể chấp nhận tình trạng có Kiểm sát viên bò ra làm, làm không hết việc. Song có 
Kiểm sát viên không biết làm việc, làm việc một cách không nghiêm túc, thiếu 
trách nhiệm, hời hợt, không làm việc đến nơi đến chốn... Chúng tôi xác định trong 
hàng ngũ của chúng ta hiện nay đã có hiện tượng cán bộ ăn theo như thế cẩn phải rà 
soát để phân công lại, điều chuyển sang làm việc khác, xem xét để không bố nhiệm 
lại... không để tình trạng cán bộ cứ trông chờ đủ năm, đủ tháng đến gặp lãnh đạo 
năn nỉ, xin xỏ cho thi tuyển để được làm Kiểm sát viên, để được lương cao, được 
phụ cấp cao, rồi không làm được việc, vừa lãng phí nguồn nhân lực mà điều nguy 
hiểm là hiểm họa của oan sai xảy ra. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi lề lối 
cũ thì chính chúng ta đã trở thành vô trách nhiệm và không còn lòng tự trọng cũng 
như đạo đức nghề nghiệp. Chính vì vậy nên trong Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng 
VKSTC là năm 2018 lấy công tác TCCB là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của 
ngành. Giao cho Viện trưởng VKS các cấp có nhiệm vụ gắn công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng ngành với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , Kiểm sát 
viên các cấp. Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC cũng đặc biệt lưu ý các đồng chí 
Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp phải chủ động, thường xuyên báo cáo công tác
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kiểm sát với thường trực cấp ủy để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của ƯBND các cấp 
và các cơ quan, tổ chức liên quan. Tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất với 
cấp ủy và chính quyền trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ chuyên môn 
cũng như phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của huyện. Đồng chí Viện 
trưởng đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm của người đứng đầu, đòi hỏi trước hết người 
đứng đầu phải thực sự công tâm, công bằng và gương mẫu trong quản lý chỉ đạo, 
điều hành, ừong phân công công tác và quản lý cán bộ.

Lấy kết quả các mặt công tác được giao phụ trách để phân loại, đánh giá 
năng lực, đạo đức công vụ của từng đồng chí lãnh đạo phụ trách. Muốn nói gì thì 
nói, để xảy ra oan, lọt tội, để xảy ra phải huỷ án trả hồ sơ để điều tra xét xử lại... 
mà có trách nhiệm của Viện kiểm sát thì rõ ràng là cả người lãnh đạo phụ trách và 
Kiểm sát viên đó không làm hết trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, năng lực công tác, 
năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của người đó 
là có vấn đề, kết quả công tác là thước đo năng lực, phẩm chất của cán bộ, Đảng 
viên nói chung và của cán bộ, lãnh đạo giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nói riêng. 
Yêu cầu và phương hướng của tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh năm 2018 sẽ quán 
triệt tinh thần này, tăng cường đi cơ sở để nghe báo cáo công tác, áp dụng các biện 
pháp để kiểm tra, đôn đốc và chấn chỉnh, Lãnh đạo VKS cả 2 cấp của tỉnh sẽ tăng 
cường phối họp tốt hơn nữa với các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan trong 
khối nội chính, các cơ quan tố tụng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Quốc 
hội về cải cách tư pháp, nhất là các đạo luật về tư pháp hĩnh sự, dân sự để hoàn 
thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Tiếp tục rà soát, bổ trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở từng khâu công tác cho 
phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối họp với các Huyện ủy, báo cáo Tỉnh 
uỷ về rà soát lại quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Viện kiểm sát 2 cấp, thực 
hiện tốt đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, 
huy động và tranh thủ tối đa quản lý và sử dụng tiết kiệm kinh phí và các nguồn lực 
để phục vụ cho công tác chuyên môn ở các đơn vị nghiệp vụ ở Viện kiểm sát 2 cấp 
đạt hiệu quả cao nhất. Còn một vấn đề băn khoăn nữa là: Trong Chỉ thị của đồng 
chí Viện trưởng VKSNDTC là: Yêu cầu VKSND các tỉnh trong năm 2018 phải 
phối họp với Tòa án tỉnh tổ chức từ 1-2 phiên tòa trực tuyến để rút kinh nghiệm 
chung cho đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán toàn tỉnh. Đây là vấn đề khó, hiện 
nay chúng ta đã có Nghị quyết liên tịch giữa hai BCS Đảng Toà án tối cao- Viện 
kiểm sát tối cao về nội dung này, nhiều tỉnh đã được địa phương hỗ trợ kinh phí để 
xây dựng, lắp đặt hệ thống truyền hĩnh trực tuyến các phiên tòa- Trung tâm điều
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hành đặt tại Tòa án tỉnh kết nối đến các VKS, Tòa án các huyện, thành, thị, kết nối 
đến văn phòng làm việc của đồng chí Chủ tịch ƯBND, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 
Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng VKS... Xong ở Phú Thọ chưa làm được việc 
này mặc dù Viện trưởng, Chánh án đã báo cáo đề xuất với thường trực Tỉnh ủy 
(nhân dịp hội nghị tổng kết này có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chánh án Tòa 
án nhân dân người quản lý máy chủ - nếu sau này được lãnh đạo quan tâm tạo điều 
kiện cho 2 ngành chúng tôi thiết nghĩ đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong cải 
cách tư pháp...).

Kính thưa các đồng chí: Chúng ta đã có những bước đi đầu tiên cho khởi đầu 
của một năm cồng tác mới - năm 2018. Trước mắt chúng ta có nhiều khó khăn 
thách thức mà ngành Kiểm sát nói riêng và các cơ quan tư pháp nói chung phải đối 
diện. Đó là các quy định mới của Bộ luật hình sự, đặc biệt là các chế định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự vô cùng ngặt nghèo, các biện pháp ngăn chặn sẽ chặt chẽ hơn, 
nhiều vụ án sẽ không được bắt giam, khồng được áp dụng tạm giam... Đây là một 
vấn đề khó khăn cho cả ba cơ quan tố tụng. Bên cạnh việc khắc phục được tình 
trạng bắt thay cho điều tra, đảm bảo tối đa quyền con người, quyền công dân. Xong 
sẽ gây khó khăn cho tiến độ điều tra, giải quyết vụ án. Dự báo số án tạm đình chỉ 
điều tra, tiến hành trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hủy án... sẽ tăng, nhất là các trường 
hợp bị can, bị cáo là người ở tỉnh ngoài, ở địa phương khác, việc báo gọi, tống đạt 
các quyết đinh tố tụng sẽ gặp khó khăn, vụ án sẽ kéo dài... và nhiều hệ lụy khác nữa 
mà chúng ta sẽ phải dự báo trước để xử lý.

Do thời gian của Hội nghị nên không có điều kiện để nói nhiều hơn. Xong 
chỉ xin các đồng chí lưu ý, quán triệt phương châm tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt 
trong tọàn bộ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chúng ta nội dung cơ bản sau 
đây: Trong quản lý, xử lý các vụ án hĩnh sự hay dân sự, quản lý khiếu nại tố cáo, 
thi hành án chúng ta luôn phải đảm bảo nguyên tắc: Tuyệt đối chấp hành sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Thường trực cấp ủy, của Lãnh đạo VKSND cấp trên. Thường 
xuyên báo cáo công tác Kiểm sát với cấp ủy để tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo có 
như vậy thi chúng ta mới thành công. Những vướng mắc về đường lối xử lý án thì 
phải báo cáo rõ ràng xin ý kiến theo đúng quy định, quy chế của ngành. Trong giải 
quyết xử lý án luôn luôn đảm bảo 3 yêu cầu: chính trị, pháp luật và nghiệp vụ và 
nay bổ sung thêm một yêu cầu mới đó là đạo đức công vụ (như ý kiến chỉ đạo của 
đồng chí Viện trưởng VKSNDTC tại Hội nghị toàn quốc về công tác văn phòng, 
công tác thi đua khen thưởng tại tỉnh Lâm Đồng tháng 10/2017 vừa qua). Ngay sau 
hội nghị này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị về triển khai ngay kế hoạch công tác của
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đơn vị mình tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị mình xong trước ngày 
30/01/2018.

Kính thưa toàn thể các đồng chí: Nhân dịp Hội nghị triển khai công tác 
Kiểm sát năm 2018, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí quyết định tặng Kỷ 
niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ pháp chế cho đồng chí Vi Trọng Lễ- Uỷ viên 
Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú 
Thọ. Đồng chí Vi Trọng Lễ nguyên là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn các chức 
danh tư pháp của tỉnh Phú Thọ nhiều năm qua. Với vai trò, vị trí là Chủ tịch Hội 
đồng tuyển chọn các chức danh tư pháp của tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội của tỉnh Phú Thọ, Ưỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh... đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp 
tư pháp, cải cách tư pháp của tỉnh nói chung và của ngành Kiểm sát nói riêng. 
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát và toàn thể đội ngũ cán bộ, 
Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Phú Thọ xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành 
đồng chí Vi Trọng Lễ. Xin chúc mừng đồng chí được nhận danh hiệu cao quý của 
ngành Kiểm sát nhân dân.

Năm cũ đã qua, một năm mới đã bắt đầu, nhân dịp Hội nghị tổng kết của 
ngành Kiểm sát Phú Thọ. Thay mặt BCS Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 
Thọ, tôi xin gửi lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến đồng chí Hoàng Dân Mạc- 
Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Phong- Phó Bí thư BCS 
Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC cùng toàn thể các đồng chí đại 
biểu, khách quý, các đồng chí cán bộ Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát tỉnh Phú 
Thọ một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, sang năm mới đạt được 
nhiều thành tích mới đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển mọi mặt của 
tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị triển khai công tác Kiểm 
sát năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí!
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