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THÔNG BÁO
Kết quả cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự 

và việc thực hiện công tác thống kê tháng 8 năm 2017

Sau khi thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin, trên cơ sở số 
liệu thống kê ( từ 01/8 đến 31/8/2017) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ 
thông báo kết quả cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án Hình sự, Dân 
sự và công tác thống kê tháng 8 năm 2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện công tác thống kê tháng 8/2017:
1.1 Việc chấp hành thời hạn truyền số liệu:
Nhìn chung kỳ thống kê tháng 8/2017 các đơn vị cơ bản chấp hành đúng 

thời hạn truyền dữ liệu về VKSND tỉnh.
Để tránh trường họp truyền sót biểu mẫu, VKS tỉnh đã nhiều lần yêu cầu 

các đơn vị hàng tháng phải tích chọn đầy đủ các biểu mẫu (thuộc thẩm quyền) để 
truyền (nếu biểu mẫu nào không có số liệu vẫn phải nhập dữ liệu o  và truyền). 
Nhưng kỳ thống kê tháng 8 một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm theo yêu cầu 
như: TX Phú Thọ ( B21, 25), Phù Ninh (B20), Hạ Hoa (B25), cẩm  Khê (B27).

1.2 về chất lượng sổ liệu thống kê:

Một số chỉ tiêu còn sai sót, chưa chính xác số liệu, VKS tỉnh phải gọi điện 
để hiệu chỉnh, cụ thể các đơn vị:

Biểu 2: TX Phú Thọ, Bắt tạm giam -  D29: 01 trường họp ^T K  03 trường 
họp), 01 bị can CA đĩnh chỉ không thống kê lý do; Việt Trl thống kê án CQĐT 
tạm đình chỉ cuối kỳ (DI 13, 114) không trừ 01 vụ/01 BC phục hồi.

Biểu 3: Đoan Hùng D56 # D14-20-36-44, Cẩm Khê: XX án tham nhũng 
(Đ281) không thống kê giá trị tài sản thiệt hại do tội tham nhũng gây ra (D77, 78)

Biểu 7: Tam Nông: D7 (B7) # D33(B2), D93 # D154+D167, Đoan Hùng: 
D93 # D154+D167, Yên Lập: D70 # D66 +67+68-69; Cẩm Khê D96 #D84-86- 
87-89-91-93, thống kê 3 trường họp có QĐTHA chuyển Phòng 8 (D83) vào chỉ 
tiêu Số người CHA nhận ủy thác ra QĐTHA (D68); Hạ Hòa: thống kê 01 trường 
họp hoãn vào chỉ tiêu án có HLPL tòa án ra QĐ thi hành án trong kỳ; TX Phú 
Thọ không thống kê 2 trường họp giữ chuyển tỉnh;
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Biểu 13: Cẩm Khê D24: Cột 3+Cột 4#Cột 5, D21+22+24#25 (C5), D18- 
20-34#36 (C3,5), D25>D24 (Cột 5); Hạ Hòa Thong kê TĐC cuối kỳ (D35) chưa 
chính xác ( DS 16 ^ T K  18, HN: 06 TK 07), TX Phú Thọ thống kế thiếu chỉ 
tiêu KSV tham gia phiên họp (D25).

Biểu 19 : Thanh Ba D9-10-11-12-16-17#D18, D13+14+15>D12.
Biểu 25 : Thanh Sơn D12+16#D11, D13+14+15#D12.
Biểu 27 : Một số đơn vị thống kê thiếu chỉ tiêu như: Yên Lập (DI 10, 173), 

Thanh Ba (D142, 222), TX Phú Thọ, Thanh Thủy (D173), Đoan Hùng (D196), 
Thanh Sơn (224).

2. Việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Hình sự tháng 8 
năm 2017 - Kết xuất sổ liệu ngày 20/9/2017

2.1 Kết quả cập nhật
+ Giai đoạn khởi tổ mới: VKS 2 cấp đã cập nhật khởi tố mới 89 vụ/89 vụ, 

156/156BC mới khởi tố (100%), Đĩnh chỉ điều tra nhập 05 vụ/04 BC (100%), 
Tạm đình chỉ 10 vụ/02BC (đạt 100%).

+ Giai đoạn VKS ra QĐ truy tố : Đã nhập 67/91 vụ (73,6%), 102/152BC 
(67,1%), VKS đình chỉ 1 vụ/OlBC (100%).

+ Giai đoạn X X sơ  thẩm: Đã nhập 90 vụ/89 vụ TA đã xét xử (101%).
+ Giai đoạn XXphúc thẩm: Thụ lý mới đã nhập 4 vụ/07 BC (100%), đã 

xét xử 4 vụ/07BC (100%).

2.2 về chất lượng các thông tin được cộp nhật:
+ Giai đoạn khởi tẻ mới: có 07/15 đơn vị cập nhật tương đối đầy đủ các 

thông tin như: Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập, Tân Sơn, 
Phòng 1.

Một số đơn vị phải gọi điện, nhắc nhở nhiều việc cập nhật những thông tin 
còn thiếu như : Việt Trì, Đoan Hùng, Hạ Hòa. Riêng VKS TX Phú Thọ số liệu 
mới khởi tố giữa thống kê và phần mềm hàng tháng còn chênh lệch.

+ Giai đoạn VKS ra QĐ truy t ổ : Đơn vị cập nhật kết quả VKS truy tố kịp 
thời, đạt tỷ lệ cao (100%) như: Phù Ninh, Tân Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba, Thanh 
Sơn, Thanh Thủy, TX Phú Thọ.

Đơn vị có tỷ lệ nhập thấp như: Phòng 1 ( 0/3 vụ, đạt 0%), Phòng 2 ( 01/05 
vụ, đạt 20%), Việt Trì (09 vụ/15 vụ, đạt 60%)...

+ Giai đoạn X X sơ  thẩm: VKS Việt Trì có 01 vụ/02BC ( Vụ án KT 06 -  
KSV Long) đã xét xử tháng 8 (có bản án), nhưng thống kê thiếu vụ án này.
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3. Việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự tháng 
8/2017 - Kết xuất số liệu ngày 20/9/2017

3.1 Kết quả cập nhật
+ Chỉ tiêu tổng số vụ, việc VKS mới nhận được thông háo thụ lý:
Án sơ thẩm (D3-B13): VKS 2 cấp đã cập nhật DS 19/19 vụ, 2/2 việc (đạt 

100%); HNGĐ 215/203 vụ, 1/1 việc (đạt 106%), KDTM: 1/1 (đạt *100%).
Có 12/15 đơn vị cập nhật thụ lý đầy đủ, khớp với số liệu thống kê.
Còn 3 đơn vị số liệu cập nhật phần mềm còn chênh lệch (không khớp) với 

số liệu thống kê như: Việt Trì 45/39 vụ (115,4%), Đoan Hùng 30/27 vụ 
(111,1%), Thanh Thủy 12/10 vụ (120%).

Án phúc thẩm (D4-B14): Nhận thụ lý 3 vụ DS, 2 vụ HNGĐ (đạt 100%).

+ Chỉ tiêu Tổng số vụ, việc Tòa án đã giải quyết xong ( gồm CNTT, đình 
chỉ, xét xử):

Án sơ thẩm (D20-B13): VKS cấp đã cập nhật DS 75/85 vụ (88,2%), 01/04 
việc (25%); HNGĐ 311/365 vụ (85,2%), 02/6 việc (33,3%); KDTM 05/10 vụ 
(50%), LĐ 0/1 vụ (0%).

Có 13/15 đơn vị thực hiện tốt việc cập nhật kết quả giải quyết.
2 đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc việc cập nhật, dẫn đến tỷ lệ giải quyết 

trong phần mềm còn thấp như: TX Phú Thọ 03/24 vụ, việc (12,5%); Việt Trì 
nhập 58/99 vụ, việc (58,6%).

+ Chỉ tiêu số vụ, việc Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ trong kỳ (D34- 
B13): Trong kỳ Tòa án ra QĐ tạm đĩnh chỉ 08 vụ, đơn vị Lâm Thao, Đoan Hùng, 
Thanh Ba nhập đầy đủ; Việt Trì nhập thừa 01HNGĐ - 1KDTM, Yên Lập nhập 
thiếuOlDS, 01HNGĐ.

+ Chỉ tiêu số vụ còn lại chưa giải quyết (D36-B13):
Trong kỳ tháng 7, VKS tỉnh đã tổng họp, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị rà 

soát toàn bộ số vụ, việc còn lại chưa giải quyết. Đen nay đơn vị Việt Trì vẫn 
chưa chấp hành việc rà soát và cập nhật bổ sung những vụ, việc còn thiếu vào hệ 
thống phần mềm.

Trong kỳ thống kê tháng 8, qua kiểm tra án còn tồn chưa giải quyết chuyển 
sang tháng 9, có 13/15 đơn vị có số liệu phần mềm tương đối trùng khóp với số 
liệu thống kê. Còn 2 đơn vị số liệu chênh lệch lớn : Việt Trì PM 166 -  TK 130, 
TX Phú Thọ PM 41 -  TK 24.

4. Việc tổng họp một số chỉ tiêu nghiệp vụ;

Qua tổng họp số liệu, tháng 8/2017 VKS 2 cấp đã ban hành được 18 bản 
kết luận kiểm sát trực tiếp; 5 bản kháng nghị phúc thẩm, 20 bản kiến nghị đối với 
các lĩnh vực cồng tác kiểm sát, cụ thể:
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- Trong lĩnh vực hoạt động tin báo, tố giác tội phạm và hoạt động điều tra, 
phòng ngừa tội phạm: TX Phú Thọ, Thanh Sơn ban hành kiến nghị đối với CA 
cùng cấp; Lâm Thao, Tân Sơn, Phòng 1 ban hành kiến nghị phòng ngừa.

- Trong lĩnh vực hoạt động xét xử án hình sự: Phòng 2 ban hành 1 kháng 
nghị phúc thẩm đối với bản án cùng cấp.

- Trong lĩnh vực KS việc tạm giữ, tạm giam: TX Phú Thọ, Đoan Hùng, 
Yên Lập ban hành kiến nghị ; Phù Ninh, TX Phú Thọ, Đoan Hùng, Yên Lập, 
Thanh Ba, Tân sơn ban hành kết luận KS trực tiếp.

- Trong lĩnh vực KS thỉ hành án Hĩnh sự: Kháng nghị Tòa án cùng cấp: 
Tam Nông, Thanh Ba; Kiến nghị Tòa án, Công an, ƯBND xã: Phòng 8 (2), Tân 
Sơn, Yên Lập; Kết luận KSTT đối với CA cùng cấp và ƯBND xã: Thanh Thủy 
(3), TX Phú Thọ (3), Tân Sơn (2), Tam Nông, Yên Lập.

- Trong lĩnh vực KS giải quyết các vụ án Dân sự, HNGĐ, Hành chỉnh....: 
Thanh Sơn, Đoan Hùng, TX Phú Thọ ban hành kiến nghị đối với TA cùng cấp.

- Trong lĩnh vực KS thỉ hành án Dân sự: Thanh Ba ban hành 01 kháng 
nghị; Phòng 11, Tam Nông, Thanh Sơn, cẩm  Khê ban hành kiến nghị đối với 
Chi cục THADS cùng cấp; Phòng 11 ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch 
UBNDTP Việt trì; Phòng 11, Lâm Thao ban hành Kết luận KSTT.

- Trong lĩnh vực KS việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa: 
VKS Yên Lập ban hành 01 kháng nghị đối với Tòa án cùng cấp.

Để công tác thống kê và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 
thống kê ngày càng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của ngành đề ra. 
VKSND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ (thuộc 
VKS tỉnh), Viện trưởng VKSND huyện, thành, thị cần nghiêm túc rút kinh 
nghiệm đối với cán bộ, kiểm sát viên về những tồn tại trong công tác thống kê và 
việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung rà soát, kiểm tra và cập nhật bổ 
sung, kịp thời ngay các dữ liệu còn thiếu vào phần mềm Quản lý án Hình sự, Dân 
sự như thồng báo đã nêu trên.

Nơi nhận
- Cục 2 - VKSTC ( BC)
- V PTH -V K STC(BC)
- Lãnh đạo VKS tỉnh( thay BC);
- 21 đơn vị (thực hiện)
- Lưu VPTH + TKTP.

K.T VIỆN TRƯỞNG
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