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THÔNG BÁO
Kết luận của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ 

tại Hội nghị kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019

Ngày 18/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị 
kiểm tra việc triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 đối với 25 đon vị 
thuộc Viện kiểm sát-hai cấp. Sau khi nghe thông báo tổng họp kết quả triển khai 
công tác kiểm sát năm 2019; kế hoạch phát động, đăng ký thi đua năm 2019; kết 
quả giải quyết án tồn năm 2018 chuyển sang năm 2019. Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kết luận và chỉ đạo như sau:

về công tác triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019:

Qua số liệu tổng họp các báo cáo của 25 đon vị do Văn phòng tổng họp 
thông báo tại Hội nghị và kết quả kiểm tra các nội dung trong báo cáo do 25 đơn 
vị gửi về qua Văn phòng tổng họp cho thấy: 100% các đơn vị đã tổ chức Hội 
nghị quán triệt nghiệm túc Chỉ thị của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát tối 
cao về nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành trong năm 2019, các Chương 
trình, Hướng dẫn về công tác kiểm sát năm 2019 của các Vụ nghiệp vụ Viện 
KSND tối cao, Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh và Hướng dẫn của các 
phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh. Các đơn vị đều đã xây dựng, xác định nhiệm 
vụ trọng tâm đột phá của đơn vị mình trong năm 2019. Lãnh đạo Viện kiểm sát 
tỉnh yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành, thị; các 
đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh tích cực, chủ động, nêu cao tinh 
thần trách nhiệm bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu 
nghiệp vụ cơ bản, nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tổ chức triển khai, 
đôn đốc, kiểm tra tiến độ, hiệu quả thực hiện ở đơn vị mình. Áp dụng đồng bộ 
cấc giải pháp, biện pháp để đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Hàng tuần, hàng tháng, 
quý, Lãnh đạo các đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm, đôn đốc từng cán bộ, 
Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau này, Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh tổ chức kiểm tra cũng sẽ phải căn cứ vào nội dung kế hoạch do các đơn 
vị tự đề ra trên cơ sở chỉ đạo của Viện kiểm sát tối cao để kiểm điểm, đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị; nhất là vai trò, trách 
nhiệm của đồng chí Viện trưởng, đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ. Hàng 
tháng, quý, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra 
đột xuất, thanh tra; kiểm tra theo chuyên đề để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại 
cũng như chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề phát sinh tại đơn vị.



Trước khi đi vào Kết luận những vấn đề cụ thể có liên quan đến các ý 
kiến phản ánh, .những kiến nghị đề xuất của các đon vị. Thay mặt Lãnh đạo Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh, tôi xin lưu ý các đồng chí một số vấn đề sau đây:

- Yêu cầu các đon vị quán triệt đến tất cả cán bộ, Kiểm sát viên, người lao 
động trong đon vị mình nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động. Không được ròi 
nhiệm sở để đi chơi xuân, đi lễ bái đền chùa trong giờ làm việc. Các đồng chí 
Viện trưởng Viện kiểm sát huyện, thành thị, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp 
vụ phải quản lý chặt chẽ cán bộ đơn vị mình. Nếu đơn vị nào để cán bộ đi chơi 
xuân, đi du lịch, lễ bái... trong ngày làm việc thì Lãnh đạo đơn vị đó phải xem 
xét kỷ luật cao hơn mức kỷ luật của cán bộ công chức vi phạm. Nghiêm cấm 
dùng xe công, tiền công quỹ của cơ quan để đi chơi, du lịch, lễ bái,...

- Xuất phát từ chủ trương chỉ đạo của Trung ương là yêu cầu các địa 
phương phải tập trung đấu tranh xử lý loại tội phạm có liên quan đến hoạt động 
tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Mặc dù tội cho vay nặng lãi đã được quy định từ 
lâu trong Bộ luật hình sự. Song trên thực tế chúng ta ít xử lý loại tội này, nên có 
thế nói gần nhự một loại tội phạm mới trong cơ chế kinh tế thị trường và đội ngũ 
cán bộ tư pháp của cả 3 cơ quan tố tụng của Phú Thọ lại thiếu kinh nghiệm, mặt 
khác các quy định về trần lãi xuất giữa Bộ luật dân sự với các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng còn có những xung đột 
không thống nhất... Do đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh yêu cầu các đồng chí 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị lưu ý để tránh oan sai thì: 
Khi Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm cho vay nặng lãi sang 
Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn thì các đồng chí phải chuyển ngay hồ sơ về 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (qua Phòng 2) để trao đổi thống nhất đánh’ giá 
chứng cứ xác định có đủ căn cứ khởi tố hay không khởi tố được trước khi các 
đồng chí thực hiện việc phê chuẩn. Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc 
chỉ đạo này.

- Liên quan đến việc chỉ đạo của Công an tỉnh về việc: Yêu cầu Công an 
các huyện phải chuyển toàn bộ hồ sơ các vụ việc vi phạm giao thông có dấu hiệu 
tội phạm, xong quá trình điều tra không đủ căn cứ khởi tố và Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát ‘cùng cấp đã thống nhất không khởi tố... về PC01 để thẩm định 
trước khi ra quyết định không khởi tố ... về việc này, Lãnh đạo Viện kiểm sát 
tỉnh có ý kiến như sau:

• Đây là biện pháp quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh nhằm tránh 
bỏ lọt tội phạm... Mặc dù có thể kéo dài thời gian giải quyết vụ việc, xét về mặt 
pháp lý thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp đó là một cấp tố tụng độc 
lập, phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Nếu có sai lầm thì các 
quyết định này có thể bị huỷ ở cấp cao hơn. Do đó, để đảm bảo và giữ ổn định
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quan hệ phối họp 2 ngành, đề nghị các đồng chí tích cực chỉ đạo, đôn đốc Kiểm 
sát viên phối họp với Cơ quan điều tra để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ 
việc sao cho đảm bảo đúng thời hạn đối với những vụ việc như vậy. Yêu cầu các 
đồng chí có văn bản báo cáo về Viện kiểm sát tỉnh qua Phòng 2 để Phòng 2 phối 
hợp với PC01 và đôn đốc PC01 báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
trao đổi, thống nhẩt với Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh sớm có ý kiến 
chỉ đạo.

- Có một số đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến trách nhiệm của VKS 
Lâm Thao. Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giao cho đồng chí 
Viện trưởng VKS Lâm Thao có trách nhiệm kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả 
xử lý đơn về VKS tỉnh. Giao Thanh tra và Phòng 12 phối hợp đôn đốc và kiểm 
tra việc giải quyết này của VKS Lâm Thao.

- Liên quan đến Hướng dẫn số 01/TA-DS ngày 26/10/2017 của Toà án 
nhân dân tỉnh Phú Thọ theo kiến nghị của Viện KSND thành phố Việt Trì về 
việc: Toà án nhân dân tỉnh hưởng dẫn việc thu thập chứng cứ đối với các vụ án 
hành chính có yêu cầu huỷ quyết định cá biệt mà vụ án đó thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Toà án nhân dân cấp tỉnh... Nội dung này, đã được Viện trưởng 
kết luận chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn ngành 9 tháng đầu năm 2018: Giao 
cho Phòng 9 tham mưu cho Lãnh đạo để ban hành kiến nghị với Chánh án Toà 
án nhân dân tỉnh để sửa đổi hoặc bãi bỏ nội dung trong Hướng dẫn số 01 nêu 
trên. Song Phòng 9 không kịp thời triển khai thực hiện, Phòng 9 cần rút kinh 
nghiệm. Đến nay, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo ban hành gửi Chánh 
án kiến nghị này và được đồng gửi đến Viện kiểm sát, Toà án nhân dân 13 
huyện, thành, thị. Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kiến nghị này để thực hiện 
hoạt động kiểm sát theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lưu ý: Viện kiểm sát Thanh Ba 
thiếu sâu sát, không chính xác trong nhận thức về đánh giá chứng cứ để xác định 
tội danh trong vụ án Trần Xuân Thành - sinh năm 1973, ở khu 10, xã Thanh Hà, 
huyện Thanh Ba... Hành vi của bị cáo Thành có đủ căn cứ để khởi tố, điều tra, 
truy tố, xét xử về tội “Cướp tài sản ”. Nhưng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
Thanh Ba lại khởi tố, điều tra, truy tố và Toà án xét xử Thành về tội “Cưỡng 
đoạt tài sản ” là không chính xác. Viện kiểm sát tỉnh đã kháng nghị đề nghị huỷ 
án để điều tra, truy tố, xét xử lại cho đúng pháp luật. Viện kiểm sát Thanh Ba 
cần kiểm điểm tráqh nhiệm cá nhân và Lãnh đạo Viện về vụ án này.

- Đối với vụ án dân sự giữa nguyên đơn là Công ty TNHH thiết bị giáo 
dục và đồ chơi (gọi tắt là Công ty Phương Anh), có địa chỉ tại phường Cửa 
Nam, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội với bị đơn là Công ty TNHH Anh Thư 
đã bị Toà án cấp cao I tại Hà Nội huỷ án tại Bản án dân sự phúc thẩm số
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09/2019/DS-PT ngày 17/01/2019. Bản án dân sự phúc thẩm đã nêu rất rõ các 
vấn đề vi phạm cả về tố tụng và nội dung giải quyết vụ án của bản án sơ thẩm... 
Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh yêu cầu Phòng 9 cho họp, kiểm điểm rút kinh 
nghiệm chung đối với từng Kiểm sát viên trong Phòng và cá nhân Kiểm sát viên 
được phân công thụ lý vụ án này. Nhất là những vấn đề sơ đẳng vi phạm về tố 
tụng như vậy, tại sao Kiểm sát viên lại không phát hiện ra.

- về ý kiến phản ánh của Viện kiểm sát thị xã Phú Thọ có liên quan đến 
chỉ tiêu kiểm sát tạm giữ, tạm giam. Tại Hội nghị đồng chí Viện trưởng đã chỉ 
đạo: Viện kiểm sát thị xã Phú Thọ xem lại nội dung phản ánh này. Nói như vậy 
là không chính xác vì tất cả các vụ án xảy ra trên địa bàn các huyện, thành, thị 
trong đó có thị xã Phú Thọ mà thuộc thẩm quyền điều tra, kiểm sát điều tra của 
Viện kiểm sát... nếu có phát sinh bắt, giữ thì đều phải giữ tại Nhà tạm giữ của 
Công an cùng cấp. Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát thị xã Phú Thọ báo cáo 
là Công an chuyển hết về Trại tạm giam Công an tỉnh để thực hiện việc tạm giữ 
thì cần phải xem lại. Vì trong Quyết định tạm giữ, Quyết định phê chuẩn... đều 
phải ghi là Nhà tạm giữ, Trưởng nhà tạm giữ của Công an huyện có trách nhiệm 
nhận người bị tạm giữ... chứ không thể ghi Giám thị Trại tạm giam nhận người 
bị tạm giữ được. Sau này, nếu kiểm tra tại thị xã Phú Thọ, Phòng 8 có trách 
nhiệm kiểm tra hồ sơ vụ việc và Quyết định tạm giữ của Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát thị xã Phú Thọ và trao đổi lại với Viện kiểm sát thị xã Phú Thọ để nhận 
thức cho đúng, về một số giải pháp, biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm đột phá có liên quan đến trách nhiệm của Phòng 9, Phòng 10 cũng như việc 
triển khai thực hiện tổ chức số hóa hồ sơ vụ án hĩnh sự: Đây là vấn đề lớn, trách 
nhiệm của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ có vãn 
bản báo cáo đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với Tòa án nhân dân tỉnh 
và các ngành có liên quan để phối họp triển khai thực hiện sau khi có kết luận 
chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Những vấn đề phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, trên cơ sở các 
ý kiến giải đáp, chỉ đạo của các Phòng nghiệp vụ, của các đồng chí Phó Viện 
trưởng, đông chí Viện trưởng kêt luận như sau:

Đối với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ được nêu trong báo cáo và tại Hội nghị này, Lãnh đạo Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh và Phòng nghiệp vụ sau khi nghiên cứu, thống nhất trả lời tháo 
gỡ cho các đơn vị cụ thể như sau:

I. TRONG LĨNH VƯC KIẺM SÁT ÁN HÌNH sư :•  •

1. Viện kiểm sát Tân Son phản ánh
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Thực hiện Thông tư liên tịch sổ 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP 
ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao — Bộ công an — Bộ quốc 
phòng quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiếm sát trong thực 
hiện một sẻ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 
quy định:

“a) Nếu thấy quyết định không khởi tố vụ án hình sự cỏ căn cứ thì thông 
báo bằng văn bản cho cơ quan điều tra; ”

Trong, hệ thong biểu mẫu của ngành kiểm sát không có mẫu thông bảo 
này, đơn vị xỉn ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, phòng nghiệp vụ đế thong nhất 
thực hiện.

Trả lòi: Điểm c khoảnl Điều 13 Quy chế tạm thời THQCT, KS việc khởi 
tố, điều tra, truy tố ban hành kèm theo QĐ 03 ngày 29/12/2017 của VT 
VKSNDTC cũng chỉ quy định: “c) Nếu thấy đủ căn cứ thì thông bảo bằng văn 
bản cho cơ quan đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự”. Mặt khác trong 
170 biểu mẫu TTHS ban hành kèm theo QĐ số 15 ngày 09//01/2018 của 
VTVKSTC cũng không có biểu mẫu cho hoạt động thông báo trên nên các đơn 
vị KS gặp khó khăn trong việc áp dụng thống nhất. Trước đây, theo quy chế 
KSĐT cũ số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 thì có ban hành một số biểu 
mẫu, trong đó có biểu mẫu số 09 “THỒNG BẢO về viêc kiếm sát quyết đinh 
không khởi tố vu án hình sự”.

Vì vậy, trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao thì các đơn vị vận dụng biểu mẫu này để thông báo ý kiến của mình sau khi 
kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án của CQĐT. Việc sử dụng mẫu thông 
báo của Quy chế số 07 vẫn đạt được mục đích kiểm sát và cũng không ảnh hưởng 
gì đến các nguyên tắc tố tụng, nên các đơn vị chủ động triển khai áp dụng.

2. Viện kiểm sát thành phố Việt Trì phản ánh

Trong nhiều vụ án liên quan đến thương tích (như các vụ về tội gây 
thương tích và thương tích trong vỉ phạm giao thông) có những vướng mắc như: 
khỉ người bị thương đến các cơ sở y tế để sơ cứu, cấp cứu thì các cơ sở y tế 
thường không mô tả kỹ về vết thương (như chiều hướng vết thương, kích thước 
vết thương, bờ mép vết thương, vị trí vết thương ...) nên rất khó khăn cho công 
'tác điều tra sau này. Bởi vì có những vụ việc sau khỉ xảy ra không thu giữ được 
vật chứng hoặc ỉời khai của đổi tượng thường khai có lợi cho bản thân mình nên 
khai không đủng về sự việc hay khỉ Cơ quan điều tra đến làm việc với người bị 
thương thì vết thương đã được khâu và băng bó nên không thế kiếm tra thực tế 
vết thương được, nếu thương tích trên cơ thể không được cơ sở y tế mô tả chỉ 
tiết ngay từ đầu sẽ rất khỏ khăn trong công tác giải quyết vụ án sau này. Do vậy
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đề nghị Viện kiểm sát tỉnh có hiện pháp phổi hợp với Sở y  tế để giải quyết vướng 
mắc nêu trên.

Trả lòi: Đậy là một vướng mắc lớn từ trước đến nay bởi khi cấp cứu 
người bị gây thương tích thì chủ yếu làm sao nhanh chóng cầm máu, cứu sống 
mạng người (phải theo quy trình cấp cứu của ngành y) còn các cơ quan tư pháp 
thì cần đặc điểm dấu vết để truy nguyên hung khí, tư thế gây thương tí ch...để 
xác định đối tượng, hướng điều tra, truy tố thu thập vật chứng... Do vậy, để thực 
hiện được đề nghị trên không chỉ một địa phương mà phải có ý kiến của liên 
ngành TW đưa vào quy trình cấp cứu thì mới có thể giải quyết được. Nội dung 
này sẽ được tổng họp trong Chuyên đề: Khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các 
vụ gây thương tích, vụ tai nạn giao thông gửi VKSTC tới đây của Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Phú Thọ. Xong trong tình thế như vậy, yêu cầu các đơn vị quán 
triệt đến từng Kiểm sát viên khi tham gia kiểm sát hiện trường, kiểm sát khám 
xét thân thể, thương tích... phải áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để yêu 
cầu Điều tra viên, thu thập thật chi tiết, đầy đủ, chính xác các dấu vết... và phải 
mô tả đầy đủ các dấu vết đó vào Biên bản tố tụng trước khi ký Biên bản phản 
ánh hoạt động tố tụng này để hạn chế tối đa những sai sót không đáng có trong 
xử lý vụ án ở giai đoạn xét xử sau này.

3. Viện kiểm sát Hạ Hòa phản ánh

* Trong công tác kiểm sói giải quyết tin báo:

Để thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tổ tụng hình sự 2015 và Thông 
tư 01/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa đã ban hành Công văn sổ 
Ỉ40/VKSHH-HS ngày 15/05/2018 đề nghị UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện Hạ Hòa về việc uthực hiện quy định của BLTTHS và Thông tư liên tịch sổ 
01/2017 về tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm ”, yêu cầu các UBND xã, thị 
trấn thực hiện đủng quy định tại khoản 1 Điểu 14 của Thông tư 01/2017 về việc 
thông báo kết quả tiếp nhận tin bảo cho Viện kiểm sát cỏ thẩm quyền. Đồng thời 
ban hành kiến nghị phòng ngừa, yêu cầu khắc phục vỉ phạm. Tuy nhiên, Công 
an các xã, thị trấn không thực hiện việc thông bảo về việc chuyển tin báo, tố 
giác đến Cơ quan CSĐT cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa theo mẫu 
thông báo số 10 ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 
12 năm 2017 của Bộ Công an, điển hình như các xã: Hậu Bổng (03 tin); Đan Hà 
(02 tin); Chuế Lưu (03 tin); Xuân Áng (21 tin); Yên Kỳ (08 tin)..w.

Trả lời: Trùng với vướng mắc của VKS Phù Ninh ở mục 5, trong đó VKS 
Phù Ninh đã dựa ra cách giải quyết là kiến nghị...

5. Viện kiểm sát huyện Phù Ninh phản ánh
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Theo quy định tại khoản 3 Điều 146 Bộ luật tổ tụng hình sự và khoản 1 
Điều 14 Thông tư liên tịch 01/2017. Khoản 3 Điều 146 Bộ luật tổ tụng hình sự 
quy định:

“3. Công an phường, thị trấn, Đồn Công an cỏ trách nhiệm tiếp nhận tổ 
giác, tin bảo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh 
sơ bộ và chuyển ngay tổ giác, tin bảo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có 
liền quan cho Cơ quan điều tra cỏ thẩm quyền.

■ Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tổ giác, tin báo về tội phạm, lập 
biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin bảo về tội 
phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điêu tra có thâm 
quyền. ”

Khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017 quy định:

“ỉ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo 
về tội phạm, kiến nghị khỏi tố, cơ quan cỏ thẩm quyền tiếp nhận phải thông bảo 
bằng văn bản về kết quả tiếp nhận cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm 
sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã to giác, bảo tin về tội phạm, 
kiến nghị khởi tố biết. ”

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày 21/01/2014 của Tỉnh ủy Phủ Thọ về 
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc xử lý, kiêm sát tô giác, 
tin bảo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thỉ hành án hình sự, thihàhh 
ẩn dân sự trên địa bàn tỉnh Phủ Thọ và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT- 
BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT- VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ 
Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm 
sát nhân dân toi cao, quy định việc phoi họp giữa các cơ quan có tham quyền 
trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tổ tụng hình sự năm 2015 về 
tiếp nhận, giải quyết tổ giác, tin bảo về tội phạm, kiến nghị khởi tổ.

Thực hiện ỷ  kiến chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, ngày 
11/4/2018 và ngàỳ 09/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phủ Ninh đã có 
Công văn số 104 và 477 đề nghị Ồng (bà) Chủ tịch ƯBND cảc xã, thị trấn chấn 
chỉnh Công an xã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về việc thông 
báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tổ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Phủ Ninh. Đồng thời đề nghị Thường 
trực Huyện ủy chỉ đạo Đảng uỷ, UBND các xã quản triệt và thực hiện nghiêm 
túc quy định trên. Thường trực Huyện ủy Phù Ninh cũng đã cỏ công vãn sổ 
Ị073-CV/HU ngày 25/12/2018 yêu cầu Đảng ủy cảc xã, thị trấn chỉ đạo UBND 
thực hiện nghiêm tủc việc thông bảo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận to giác, 
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tổ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù
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Ninh. Tuy nhiên, cảc xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn không thực hiện, nên 
khó khăn cho công tác kiểm sát. Ngoài việc thực hiện quyền kiến nghị thì không 
có hình thức nào buộc công an xã thực hiện.

Vậy xỉn ỷ  kiến chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân tỉnh Phú Thọ.

Trả lời: Nội dung trên sẽ được VKS tỉnh đưa và nội dung tổng kết Chỉ thị 
20/2014 của Tỉnh.uỷ Phú Thọ về: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng đối vch việc xử ỉỷ, giải quyết to giác về tội phạm và kiến nghị khởi tổ...trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ ”, do vậy, đề nghị các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, 
thành thị tổng họp số liệu cụ thể về việc CA xã, phưong nào không chấp hành, 
chấp hành chưa tốt,,, để kiến nghị chung với Tỉnh ủy và Giám đốc CA tỉnh (việc 
này rất có ý nghĩa trong việc ngành CA bố trí, sắp xếp cán bộ CA chính quy về 
cấp xã) nhưng trước mắt yêu cầu Viện kiểm sát huyện Hạ Hòa, Viện kiểm sát 
huyện Phù Ninh có văn bản gửi báo cáo Thường trực Huyện ủy về tình trạng vi 
phạm trên, nhất là Viện kiểm sát Phù Ninh, cần báo cáo rõ là mặc dù Huyện ủy 
đã cọ văn bản chỉ đạo, song các xã vẫn không chấp hành, đồng thời có văn bản 
gửi Thường trực HĐND huyện đề nghị đưa vấn đề này vào nội dung, chương 
trình giám sát của HĐND hoặc Ban pháp chế HĐND huyện trong năm 2019.

* Vưởng mắc trong thực hiện quy định của bộ luật Tố tụng hình sự về gửi 
kết luận định giả tài sản.

Tại khoản 21 điều 221 Bộ luật TTHS quy định: “Trong thời hạn 24 giờ kể 
từ khỉ nhận được kết luận định giá tài sản, cơ quan đã yêu cầu, người yêu cầu 
định giá tài sản phải gửi kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát thực hành 
quyền công tổ và kiểm sát điều tra ”.

Tại khoản 3 điều 20 Nghị định sổ 30/2018/NĐCP ngày 07/03/2018 của 
Chính phủ quy định chỉ tết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài 
sản; Trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự quy định: “Kết luận 
‘định giá tài sản được lập thành ít nhất 03 bản, 02 bản lưu trong hồ sơ định giá 
tài sản và 01 bản gửi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu định giả 
tài sản ”.

Trên thực tế, hội đồng định giả tài sản chỉ lập 03 bản kết luận và gửi 01 
bản cho Cơ quan điều tra. Khỉ Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra gửi kết 
luận định giá cho Viện kiểm sát'theo quy định tại điều 221 -BLTTHS nêu trên thì 
Cơ quan điều tra chỉ chuyển bản phô tô. Như vậy không đúng theo quy định của 
Bộ luật tố tụng hình sự là: “Gửi kết luận định giả tài sản cho Viện kiểm sảt”. Vỉ 
vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hoà đề nghị Lãnh đạo Viện kiêm sát 
nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thống nhất thực hiện quy định này.
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Trả lời: Thực ra đây là vấn đề không lớn, vì không thể có tổ chức, cá nhân 
nào có thể thay đổi, giả mạo kết luận giám định, định giá tài sản. Do vậy, trên cơ 
sở tài liệu giám định, định giá tài sản,... do Cơ quan điều ừa gửi bản sao hoặc bản 
chính cho VKS để kiểm sát, sau đó VKS đóng dấu bút lục, sao lưu lại Kết luận 
(coi đây là một tài liệu trong hoạt động điều ừa do ĐTV tiếp nhận được). Mặt 
khác, các đồng chí Viện trưởng các huyện cũng cần vận dụng Quy chế phối hợp 
để có thể trao đổi vợi cơ quan định giá in thêm 01 bản gốc nữa để gửi cho Viện 
kiểm sát. Việc này, chắc không có gì khó khăn, vấn đề là ở chỗ mối quan hệ giữa 
đồng chí Viện trưởng với cơ quan chuyên môn như thế nào mà thôi.

n. TRONG LĨNH Vực DÂN sự 
5 1. Viện kiểm sát Tam Nông phản ánh

Theo quy định tại khoản 2, Điều 191 Bộ luật tố tụng dân sự: “Trong thời 
hạn 03 ngày ỉàm việc kể từ ngày nhận đom khởi kiện, Chảnh án Tòa án phân 
công một thẩm phán xem xét đom khởi kiện”. Tuy nhiên, trong Nghị quyết 
01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao lại không có mẫu phân công thắm phản xem xét đom khởi kiện do 
vậy Tòa án đã dựa vào đây để không ra Quyết định phân công thẩm phản xem 
xét đơn khởi kiện. Điều này đã gây khó khăn trong công tác kiếm sát việc giải 
quyết đom khởi kiện của Tòa án.

Trá lòi: Tại Điều 3 - Quy chế 3Ó4/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phạm vi của công tác 
kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự như sau: “Công tác kiểm sát việc giải 
quyết các vụ việc dân sự hắt đầu từ khỉ Tòa án thông hảo trả lai đom khởi kiên 
vu án dân sư. đom yêu cầu 2Ỉải quyết viêc dân sư hoăc từ khỉ Tòa án thôn2 hảo 
thu lý vu vỉêc dân sư đến khỉ bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của 
Tòa ản có hiệu lực pháp luật mà không có khảng nghị, không có yêu cầu, kiến 
nghị, đề nghị xem xét lại theo quy định của Bộ luật to tụng dân sự (BLTTDS)

Như vậy, có thể thấy: Chúng ta chỉ bắt đầu thực hiện công tác kiểm sát giải 
quyết các vụ việc dân sự kể từ khi Tòa án thực hiện một trong hai hoạt động:

- Một là: Tòa án ban hành thông báo trả lại lại đơn khỏi kiện, đơn yêu cầu.

- Hai là: Tòa án ban hành thông báo thụ lý vụ, việc.

Chính vì lẽ đó nên việc Chánh án Tòa án có phân công Thẩm phán xem 
xét, giải quyết đơn khởi kiện bằng một quyết định phân công cụ thể hay không 
cũng không gây khó khăn, vướng mắc cho Viện kiểm sát. Bởi vì trong Luật tố 
tụng (điều 191) cũng không quy định Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán 
bằng quyết định. Trên thực tế thường thì Chánh án ghi ý kiến phân công thụ lý 
đơn cho Thẩm phán vào ngay đơn khởi kiện kể cả việc yêu cầu đương sự nộp
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tạm ứng án phí... nên có thể coi việc Chánh án ghi vào đơn khởi kiện như vậy 
cũng được coi là sự phân công. Mặt khác chúng ta không thực hiện hoạt động 
kiếm sát này ngay từ khi Tòa án nhận đơn khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện. 
Chúng ta chỉ bắt đầu kiểm sát khi Tòa án thông báo trả lại đơn khởi kiện hoặc từ 
khi Tòa án gửi thông báo thụ lý cho Viện kiểm sát. Trong quá trình kiểm sát 
việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; kiểm sát việc thụ lý và giải quyết vụ việc 
dân sự của Tòa án, chúng ta mới quay ngược trở lại để kiểm sát việc Tòa án có 
thực hiện đúng các quy định từ Điều 189 đến Điều 196 của BLTTDS về thủ tục 
nhận đơn khởi kiện và xử lý đơn khởi kiện, về thời hạn xem xét, giải quyết đơn 
khởi kiện... Neu Tòa án thực hiện không đúng thì chúng ta có quyền ban hành 
kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động nhận đơn và xử lý đơn 
khởi kiện, đơn yêu cầu. Riêng đối với việc phân công thẩm phán xem xét, xử lý 
đơn khởi kiện, quy định tại khoản 2, Điều 191 BLTTDS không bắt buộc việc 
phân công thẩm phán phải thể hiện bằng một “Quyết định phân công” như đã 
phân tích ở trên. Vì vậy, nếu việc phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện 
bhỉ thể hiện bút phê của Chánh án trên đơn khởi kiện hoặc trên hệ thống hồ sơ, 
sỗ sách thụ lý do Tòa án quản lý thì Viện kiểm sát không kiến nghị Tòa án về 
hội dung này. Tuy nhiên, trên thực tế đã có tình trạng do việc tính toán chỉ tiêu 
feiải quyết án, nhiều Tòa án cố tình “ngâm đom ” không vào sổ thụ lý ngay, cũng 
không phân công Thẩm phán thụ lý ... dẫn đến đơn do công dân gửi từ hàng 
tháng trước, mãi sau này Tòa án mới thụ tý, để tránh việc Viện kiểm sát kiến 
nghị, nhiều Thẩm phán lợi dụng sự không hiểu biết pháp luật của công dân, gọi 
công dân đến yêu cầu viết lại đơn vào ngày, tháng tại thời điểm viết đơn lại với 
lý do này nọ ... đây là vấn đề khó, cần phải có số liệu tập họp chung toàn tỉnh về 
tình trạng này để sớm kiến nghị khắc phục.

2. Viện kiểm .sát Lâm Thao phản ánh

Theo hướng dẫn số 03/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 của Vụ 9 Viện kiểm 
sát tôi cao vê Thực hiện thắm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc 
thẩm, nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị Tòa án cấp trên hủy, 
sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát, đồng thời nâng tỷ ỉệ khảng nghị phúc 
thẩm của Viện kiểm sát ngang cắp chỉ yêu cầu “Tăng cường khảng nghị phúc 
thẩm, gắn trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các cấp có thẩm quyền trong 
việc kháng nghị phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp; hạn 
chế đến mức thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị sửa, hủy có trách 
nhiệm của Viện kiểm sát nhưng không được phát hiện để thực hiện quyền kháng 
nghị ”. Tuy nhiên, trong Chưomg trình của Phòng 9 Viện kiểm sát tỉnh có giao 
chỉ tiêu cho các huyện phải ban hành được 01 khảng nghị phúc thẩm là khó thực 
hiện và không đủng tỉnh thần của Hướng dẫn 03 của Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao và Chỉ tiêu đảnh giá công tác kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định
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397/QĐ- VKSTC ngày 10/1Ồ/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tổỉ cao (chỉ tiêu 
59 cỏ nêu: sổ lượng khảng nghị phúc thẩm ngang cấp >15% sô bản ánị quyêt 
định sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan của cấp sơ 
thẩm cỏ trách nhiệm của VKS được VKS cấp tỉnh và VKS cấp huyện phát hiện 
khảng nghị phúc thắm).

Vĩ vậy, đề nghị VKS tỉnh xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu kháng nghị này cho 
phủ hợp.

Trả lòi: Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 của Vụ 9 Viện 
kiểm sát tối cao đưa ra yêu cầu chung về công tác kiểm sát giải quyết các vụ 
việc dân sự năm 2019. Trên cơ sở hướng dẫn này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
đặt ra yêu cầu cụ thể và giao chỉ tiêu là không có gì trái với Hướng dẫn của Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao. Bản thân Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng không 
“cấm” các tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện. 
Việc giao chỉ tiêu kháng nghị là cần thiết, nhằm làm cơ sở để đánh giá chất 
Ịượng công tác kiểm sát án dân sự sơ thẩm của Viện kiểm sát cấp huyện. Nhất là 
đối với những đơn vị nào ừong năm có án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy, sựa mà 
không phát hiện ra vi phạm để ban hành kháng nghị.

1 1 ' Đối với chỉ tiêu đánh giá công tác kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định
397/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong đó 
chỉ tiêu tỷ lệ kháng nghị dân sự phúc thẩm ngang cấp xác định: Tỷ lệ sổ khảng 
nghị phúc thẩm ngang cấp/số bản án, quyết định sơ thâm bị Tòa án câp phúc 
thẩm sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan của cấp sơ thẩm, có trách nhiệm của 
Viện kiểm sảt là > 15%. Cụ thể như sau:

- Mức chỉ tiêu yêu cầu đạt: ít nhất là 15% sổ bản án, quyết định sơ thẩm 
bị cấp phúc thẩm sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan của cấp sơ thẩm có trách 
nhiệm của Viện kiểm sát được VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện phát hiện 
khảng nghị phúc thầm.

- Phương pháp tính: Tỷ lệ sổ khảng nghị phúc thẩm trên sổ bản 
Ún, quyết định sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan của 
bấp sơ thẩm có trách nhiệm của Viện kiểm sát đạt từ 15% trở lên. Trong đó:

í: + Số bản án, quyết định bị Tòa án tuyên sửa, hủy theo căn cứ quy định
'của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

+ Số bản án, quyết định bị tuyên sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm 
sát là các trường hợp VKSND đã không thực hiện hết trách nhiệm theo quy định 
của pháp luật, của VKSND toi cao dẫn đến không phát hiện thiếu sót, vỉ phạm.

+ Sỗ khảng nghị phúc thẩm và số bản án, quyết định bị tuyên sửa, hủy 
được ban hành trong thời điểm bảo cảo.
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Trước hết phải xác định rõ là chỉ trên 15% là chỉ tiêu giao cho cả 2 cấp 
Kiểm sát. Việc giao cho mỗi đơn vị thực hiện 01 kháng nghị phúc thẩm là có cơ 
sở pháp lý cũng như cơ sở thực tiễn đó là: Trong năm 2018, số lượng án dân sự, 
hôn nhân gia đình bị cấp phúc thẩm hủy, sửa là 60 vụ (không tính 04 vụ sửa án 
dọ công nhận sự thỏa thuận), số vụ đã xét xử phúc thẩm là 122 vụ. Như vậy, tỷ 
íệ bản án dân sự, hôn nhân gia đình sơ thẩm có vi phạm là 60/122 = 49,18%. 
Nếu tính tỷ lệ kháng nghị tối thiểu ngang cấp là 15% trên tổng số án bị cấp phúc 
thấm hủy, sửa, thì số lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp phải đạt được ít 
nhất là 9 vụ/năm. Vì vậy, trên cơ sở số lượng án hủy, sửa của năm 2018, Viện 
kiểm sát tỉnh giao chỉ tiêu kháng nghị cho các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện 
trong năm 2Ọ19 là 14 bản (riêng Việt Trì 02 kháng nghị), tương đương khoảng 
23,3%, cao hơn so với chỉ tiêu tối thiểu là bình thường. Thực tế giao chỉ tiêu như 
vậy, nhưng có đạt ‘được chỉ tiêu hay không còn phụ thuộc vào số lượng và chất 
lượng giải quyết án sơ thẩm năm 2019 của Tòa án cấp huvện. Mặc dù vậy, số 
liệu thống kê hàng năm cho thấy, tỷ lệ án dân sự, hôn nhân gia đình bị cấp phúc 
thẩm hủy, sửa đều chiếm tỷ lệ khoảng gần 50% tổng số án đưa ra xét xử. Nhưng 
rất ít các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện đạt được tỷ lệ kháng nghị ngang cấp 
tối thiểu là 15%, và Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là đơn vị gánh chỉ tiêu 
hàý cho các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, để nâng chỉ tiêu kháng nghị của 
toàn tỉnh lên. Chính vì vậy, trong năm 2019, để nâng cao số lượng, chất lượng 
khảng nghị phúc thẩm ngang cấp theo hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối 
bao, Viện kiểm sát tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu kháng nghị cho các đơn vị Viện 
kiểm sát cấp huyện để triển khai thực hiện.

ra. TRONG LĨNH Vực TẠM GIỮ TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH sự
1. Viện kiểm sát Yên Lập phản ánh

Viện kiểm sát huyện Yên Lập phát hiện có vướng mắc: Ngày 03/12/2018 
Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định ủy thác thỉ 
hành án hình sự số 58/2018/QĐ-CA ủy thác cho Tòa án nhân dân huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ ra quyết định thỉ hấnh án đối với Lương Thế Khang - sình 
năm 2000 ở thôn Minh Tiến, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập bị xử phạt 06 tháng 
tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ” theo bản án hình sự 
kơ thẩm sổ 391/2018/HSST ngày 24 và 25/10/2018 của Tòa án nhân dân thành 
phổ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai:
ị • y » _  ,

 ̂Ngày 18/12/2018 Tòa án nhân dân huyện Yên Lập ra Quyêt định' thỉ hành 
an số 04/2018/QĐ-CA đổi với người bị xử phạt tủ đang tại ngoại; quyết định thỉ 
hành án được gửi cho Viện kiếm sát nhân dân huyện Yện Lập, Cơ quan THAHS 
Công an huyện Yên Lập và bị án (bà Nguyễn Thị Tuệ ỉà bà nội của Khang nhận 
và cam kết thông bảo cho Khang). \
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Hết thời hạn tự nguyện thỉ hành án, Khang không đi thỉ hành án. Tòa án 
nhân dân huyện Yên Lập tiến hành xác minh tại địa phương nơi Khang cư trú, 
trong quả trình xác -minh gia đình và chỉnh quyền địa phương cung cấp: Lương 
Thế Khang đang bị Cơ quan CSĐT Cồng an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 
bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản ” (Theo thông báo số 08/TB-CQCSĐT 
ngày 12/12/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đằng 
Nai, ƯBND xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập nhận được thông bảo ngày 
30/12/2018). Do đó, không tiến hành tổ chức thỉ hành án đổi với Lương Thế 
Khang theo Quyết định thỉ hành án sổ 04/20Ỉ8/QĐ-CA ngày 18/12/2018 của 
Tòa án nhân dân huyện Yên Lập được.

Vậy việc báo cáo thống kê, xử ỉý quyết định thỉ hành án số 04/20Ỉ8/QĐ- 
CA ngày 18/12/2018 của Tòa án nhân dân huyện Yên Lập như thế nào? (Tạm 
thời treo quyết định Thỉ hành án đế chờ việc xử lý của các cơ quan tiến hành to 
tụng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai hoặc TAND huyện Yên Lập ra quyết 
định hủy quyết định Thỉ hành án-hoặc công văn trao đổi với các cơ quan tiến 
hành tố tụng huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai giải quyết hoặc...). VKSND 
huyện Yên Lập xỉn ý  kiến chỉ đạo của VKSND tỉnh .

Trả lời: Trong trường hợp này VKS huyện Yên Lập trao đổi với Tòa án 
ND huyện Yên lập làm Công văn gửi Tòa án ND thành phố Biên Hòa- tỉnh đồng 
Nai nơi đã ra Quyết định ủy thác và đồng gửi VKSND TP Biên Hòa- tỉnh Đồng 
Nai ( để kiểm sát). Đồng thời gửi cơ quan tố tụng huyện Long Thành- tỉnh Đồng 
Nai nơi Lương Thế Khang đang bị tạm giam. Nội dung công văn nêu rõ lý do 
không tổ chức thi hành án đối với Lương Thế Khang được. Công văn gửi kèm 
theo Quyết định thi hành án của Tòa án ND huyện Yên Lập, biên bản xác minh 
tại địa phương, thông báo của cơ quan CSĐT công an huyện Long Thành- tỉnh 
Đồng Nai và xóa sổ thụ lý theo dõi chứ không để “treo” như vậy.

2. Viện kiểm sát Hạ Hòa phản ánh

Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam: Đối với chỉ tiêu ban hành 01 
kiến nghị hoặc kháng nghị/năm yêu cầu khắc phục vỉ phạm đỗi với Nhà tạm giữ, 
chỉ tiêu này khó thực hiện do nhà tạm giữ hiện nay chủ yếu tạm giữ người tạm 
giữ, hầu hết người tạm giam đều chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam Công an 
tỉnh, mặt khác, Nhà tạm giữ chủ yếu chỉ cỏ các vỉ phạm như về ghi chép so sách 
còn nhầm lẫn, tẩy xóa, buồng tạm giữ, tạm giam vệ sinh chưa sạch...w, những vỉ 
phạm này không nghiêm trọng đến mức phải ban hành kiến nghị/khảng nghị.

; . Trả lời: Nhà tạm giữ của công an huyện Hạ Hòa chủ yếu tạm giữ người 
tạm giữ, hầu hết người tạm giam đề chuyển đến tạm giam tại trại giam của Công 
àn tỉnh. Theo Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án 
hình sự quy định: Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam bắt đầu từ khỉ có việc
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đưa người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào cơ sở giam giữ và kết thúc khi 
chấm dứt việc tạm giữ, tạm giam. Vì vậy Viện kiểm sát huyện Hạ Hòa vẫn phải 
kiểm sát hàng ngày tại nhà tạm giữ. Quá trình kiểm sát nếu phát hiện vi phạm thì 
phải ban hành kiến nghị hoặc kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Nếu 
không có vi phạm vẫn phải mở sổ sách ghi chép, phản ánh hoạt động của Viện 
kiểm sát và Biên bản phản ánh việc Viện kiểm sát đã thực hiện kiểm sát hàng 
ngày nơi giam giữ và cũng không phải thực hiện việc kháng nghị. Nhưng nếu có 
van để xảy ra gây hậu quả thì ừách nhiệm đó thuộc về Viện kiểm sát

i' IV. TRONG LĨNH Vực THI HÀNH ÁN DÂN sự
1. Viện kiểm sát thành phố Việt Trì phản ánh

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có hướng dẫn chỉ đạo về kiểm sát 
hoạt động bản đắu giá tài sản của các tổ chức nhận hợp đồng bán đấu giá tài 
sản thỉ hành án có thuộc đoi tượỉĩg của công tác kiểm sát thỉ hành án dân sự 
không? vì có những vụ việc bán đẩu giả tài sản thi hành án dân sự có vi phạm.

Trá lời: Theò qui định tại khoản 2 Điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2014 
và Điều 25 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 
ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐVKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Quy chế 810) thì VKSND có quyền kiểm 
sát việc tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án của tổ chức bán đấu giá 
(với tư cách là cơ quan cỏ liên quan đến việc thi hành án dân sự), nhưng trong thực 
tệ do chưa có sự thống nhất với cơ quan liên quan và chưa có hướng dẫn của liên 
ngành Trung ương nên ừong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản, các Tổ chức bán 
đẩu giá tài sản thường không mời (không thông báo) cho VKS để VKS cử đại diện 
tham gia, chỉ đến khi cơ quan THADS tổ chức cưỡng chế giao tài sản thì Cơ quan 
THADS mới mời VKS tham gia kiểm sát.

Để giải quyết triệt để vướng mắc này, Phòng 11 đã nhiều lần tổng họp báo 
cáo Vụ 11 và Vụ 11 cũng đã có văn bản giải đáp thắc mắc về vấn đề này là báo cáo 
Lãnh đạo Viện kiểm sát Tối Cao phối họp với Lãnh đạo liên ngành Trung ương 
nghiên cứu để có hướng dẫn. Tuy nhiên cho đến hiện nay chưa có văn bản chính 
thức giải quyết vấn đề này.

Theo kinh nghiệm của Phòng 11 đã làm trong nhiều năm qua thì khi có vấn 
đề nghi vấn hoặc có đơn thư KNTC về nội dung bán đấu giá ừong bất kỳ giai đoạn 
nào thì Viện kiểm sát cần chủ động nghiên cứu để thực hiện việc kiểm sát cho hiệu 
quả bằng cách làm văn bản yêu cầu đơn vị được ủy quyền bán đấu giá tài sản thi 
hằnh án dân sự cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến việc Chấp hành viên ký ủy 
quyền bán đấu giá để kiểm sát. qua nhiều năm Phòng 11 đã thực hiện nội dung này 
và chọ đến hiện nay cũng không có vướng mắc gì về nội dung này, khi được Viện
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kiểm sát yêu cầu thì các đơn vị bán đấu giá đều thực hiện đúng, đủ. Nếu chắc chắn 
việc bán đấu giá tài sản có vi phạm thì các đồng chí củng cố hồ sơ để có văn bản 
kiến nghị hoặc kháng nghị yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc dừng việc bán đấu 
giá để Viện kiểm sát xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Văn bản này 
phải được gửi đến tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thực hiện đề nghị VKS cấp huyện cần nghiên cứu quy định 
của Quy chế 810 về quyền hạn của VKSND ừong kiểm sát các cơ quan, tổ chức 
có liên quan đến hoạt động THADS để áp dụng trong thực tiễn. Ngoài ra cũng cần 
nghiên cứu Điều 5,8 Thông tư liên tịch số i l/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 01/8/2016; và Điều 27 Nghị Định 62/CP đẻ làm căn cứ kiểm sát. Hiện này 
Lụật Đấu giá năm 2016 đã có hiệu lực từ 01/7/2017 trong đó có nhiều quy định 
mới đề nghị VKS cấp huyện nghiên cứu (lưu ý một số điều như Khoản 5, Điều 5; 
Điều 54, 56, 57,...). Trong cuối tháng 3/2019, Phòng 11 sẽ có văn bản chỉ dẫn chi 
tiết hơn về nội dung này.

Trên đây là kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Phú Thọ, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thông báo 
để các đơn vị quán triệt, thực hiện.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Viện (B/c);
- Ban nội chính Tỉnh ủy (để biết);
- 25 đơn vị (T/h);
- Trang thông tin điện tử Ngành;
- Lưu VPThT

ĐỖ Đức Thành
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