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tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2011-2016
(Tài liệu báo cáo tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI) 1
Thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và Thông báo số 04/TBTTHĐND ngày 31/3/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh
Bình Định báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của Viện KSND tỉnh Bình Định,
nhiệm kỳ 2011- 2016, với những nội dung như sau:
I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; mặc dù số lượng vụ
án phát hiện, khởi tố có giảm, song tính chất, mức độ hành vi phạm tội ngày càng
nguy hiểm hơn, nhất là độ tuổi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đang có xu
hướng trẻ hóa; tội phạm có tổ chức, băng nhóm và sử dụng vũ khí, hung khí nguy
hiểm xảy ra ngày càng nhiều, tội phạm về ma túy đã lan rộng đến vùng nông thôn,
phát hiện nhiều vụ có số lượng lớn, có nhiều đối tượng tham gia…Tuy nhiên, được sự
lãnh đạo, chỉ đạo của Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy Bình Định, sự giám sát của HĐND
tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Ngành KSND Bình Định đã nỗ lực phối hợp
chặt chẽ cùng với các ngành chức năng trong công tác đấu tranh, phòng, chống và xử
lý các loại tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích
cực.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ XÂY DỰNG NGÀNH
1. Trong lĩnh vực hình sự
1.1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Viện KSND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nhiều biện pháp
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố ngay từ giai đoạn giải
quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan xây
dựng, thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTCBNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của các ngành Trung ương hướng dẫn thi
hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố; 100% đơn vị đã xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế phối
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hợp với Cơ quan điều tra, cơ quan hữu quan trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo
về tội phạm. Viện KSND 2 cấp thường xuyên tăng cường sự phối hợp với các ngành
chức năng để theo dõi, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội
phạm. Toàn Ngành đã kiểm sát giải quyết 4.588/4.705 tin báo, tố giác về tội phạm, đạt
98%. Qua công tác kiểm sát các biện pháp ngăn chặn, Viện KSND 2 cấp đã từ chối
phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra
khi không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật và kiểm sát bắt tạm giữ chuyển xử lý
hình sự hàng năm, đạt từ 99,4% trở lên, trong đó có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ 100%.
Chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm
sát xét xử các vụ án hình sự ngày càng được nâng cao. Viện KSND 2 cấp đã thụ lý
kiểm sát điều tra 3.277 vụ/6.601 bị can, trong đó đã giải quyết 3.142 vụ/6.288 bị can,
đạt 99,8%; truy tố 3.056 vụ/6.181 bị can; xét xử 3.027 vụ/6.017 bị cáo theo thủ tục sơ
thẩm (Trong đó đã đưa ra xét xử 08 vụ/11 bị cáo về tội tham nhũng với mức hình phạt
cao nhất là tù chung thân)2; 1.253 vụ/2.152 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm và 05 vụ/07
bị cáo theo thủ tục giám đốc thẩm. Thời gian qua, Ngành KSND Bình Định không để
xảy ra trường hợp oan, sai, đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc bị cáo bị Viện
KSND truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các
cơ quan tiến hành tố tụng giảm dần. Qua kiểm sát, Viện KSND 2 cấp đã ban hành
kháng nghị phúc thẩm 139 vụ, Tòa án đưa ra xét xử 121 vụ, chấp nhận 113 vụ, đạt
92,8%; kháng nghị giám đốc thẩm 05 vụ, Tòa án xử chấp nhận 04 vụ, đạt 80%.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số
63/2013/QH13 của Quốc hội về trách nhiệm công tố trong hoạt động xét xử, Ngành
KSND Bình Định đã chỉ đạo Viện KSND 2 cấp tích cực, chủ động phối hợp với Toà
án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp nhằm nâng cao
chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên; số lượng, chất lượng các phiên tòa
rút kinh nghiệm tăng dần; nhiều đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án để tổ
chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm và có truyền hình trực tuyến đến Viện KSND
các huyện, thị xã, thành phố theo dõi. Qua các phiên tòa rút kinh nghiệm, trách nhiệm
công tố, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu
cầu công tác. Toàn Ngành đã ban hành 151 kiến nghị Cơ quan điều tra, 52 kiến nghị
Toà án yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự. Phối hợp với Cơ
quan điều tra, Toà án xác định 198 vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử lưu động 436 vụ
phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, tổ chức 135 phiên toà rút kinh nghiệm theo
yêu cầu cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại
phiên tòa.
1.2. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được thực hiện
nghiêm túc theo quy định, kiểm sát định kỳ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; phối
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hợp với Ủy ban MTTQVN, liên ngành tư pháp (Công an, Tòa án) 2 cấp, Viện KSND
huyện, thị xã, thành phố và Viện KSND tỉnh đã kiểm sát định kỳ 543 lượt, kiểm sát
trực tiếp 52 lần Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, Trại giam Kim Sơn-BCA, kiểm sát 172
lượt UBND cấp xã về việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo Nghị định 60,
61 của Chính phủ, Luật Thi hành án hình sự, phối hợp kiểm sát việc đưa đi thi hành
án phạt tù 6.200/6.286 người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành, đạt
98,6%. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 08 kháng nghị, 176 kiến nghị yêu cầu các
đơn vị khắc phục vi phạm. Viện KSND tỉnh đã kiểm sát việc đưa đi thi hành án tử
hình bằng hình thức tiêm thuốc độc 01 trường hợp; tham gia xét giảm án tha tù cho
5.771 trường hợp và 05 trường hợp đặc xá. Nhờ vậy, các chế độ của người bị tạm giữ,
tạm giam, người chấp hành án phạt tù được đảm bảo, không có trường hợp tạm giữ,
tạm giam quá hạn, oan, sai; việc xét đề nghị giảm án tha tù cho phạm nhân thực hiện
đúng theo quy định của pháp luật.
2. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động;
thi hành án dân sự và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động
tư pháp
2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; hành chính, kinh doanh
thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật
Trong những năm qua, Ngành KSND Bình Định đã chú trọng công tác đào tạo,
bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên
khi tham gia các phiên tòa, phiên họp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm
sát; nâng cao chất lượng các hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết án dân sự,
hành chính; tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm; chú trọng phát hiện, tổng hợp
những vi phạm và nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị của Viện KSND. Lãnh
đạo Viện KSND 2 cấp đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát
giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tập
huấn nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm sát viên nhằm đáp ứng với nhiệm vụ mới. Nhờ đó,
công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính có những chuyển biến tích
cực, trong 05 năm đã kiểm sát giải quyết 18.606 /19.064 vụ, việc dân sự sơ thẩm, 773
/789 vụ dân sự phúc thẩm; 1.144 / 1.212 vụ hành chính, KDTM sơ thẩm và 82/82 vụ
hành chính, KDTM phúc thẩm. Số lượng án bị sửa, hủy có liên quan đến trách nhiệm
của Viện KSND giảm đáng kể, số lượng kháng nghị tăng dần; chất lượng kháng nghị
được nâng lên, tỷ lệ kháng nghị Tòa án chấp nhận ngày càng cao. Ngoài ra, các đơn vị
còn phối hợp với Tòa án tổ chức 50 phiên tòa rút kinh nghiệm về dân sự, hành chính,
ban hành 65 kiến nghị và 30 thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành.
2.2. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự
Viện KSND 2 cấp đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ số việc có điều kiện thi hành,
chưa có điều kiện thi hành, việc xét miễn, giảm, hoãn thi hành án, trả đơn yêu cầu thi
hành án, kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án, bảo đảm việc thi hành án đúng pháp
luật. Trong 5 năm, kiểm sát thi hành án 32.735 việc với số tiền thu được là 1.357.582
triệu đồng; tiến hành kiểm sát trực tiếp 18 đơn vị thi hành án dân sự. Qua các hoạt
động kiểm sát ban hành 135 kiến nghị, 17 kháng nghị yêu cầu các đơn vị thi hành án
3

dân sự khắc phục vi phạm. Viện KSND 2 cấp chú trọng thực hiện chỉ tiêu phúc tra
việc thực hiện các kháng nghị, kiến nghị đã ban hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Đã phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan thi
hành án giải quyết những việc thi hành án tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện phức tạp,
góp phần thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự theo yêu cầu của Quốc hội;
kiểm tra, tổng kết quá trình thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại.
2.3. Công tác tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong
hoạt động tư pháp
Viện KSND 2 cấp trực tiếp tiếp 892 lượt công dân đến khiếu nại tại cơ quan,
Lãnh đạo Viện trực tiếp tiếp 170 lượt công dân, trong đó đã giải quyết nhiều vụ, việc
tồn đọng kéo dài được người có khiếu nại, tố cáo đồng tình.
Viện KSND 2 cấp đã chú trọng đến công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả đơn
khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp. Đã tiếp nhận và giải quyết
5.443/5.443 đơn, trong đó có 95/95 đơn thuộc thẩm quyền của Viện KSND. Hiện
không có đơn khiếu nại- tố cáo đông người, đơn tồn đọng kéo dài tại cơ quan Viện
KSND. Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 09 Cơ quan tư pháp cấp huyện về công tác giải
quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; ban hành 40 kiến nghị và 08 thông
báo rút kinh nghiệm chung trong toàn Ngành. Viện KSND tỉnh phối hợp với Ủy ban
MTTQVN tỉnh kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp của
các cơ quan Nội chính cấp tỉnh, đã ban hành kết luận và báo cáo cho Ban Chỉ đạo cải
cách tư pháp tỉnh Bình Định.
3. Công tác xây dựng Ngành
3.1. Công tác tổ chức cán bộ
Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý trong Ngành KSND; phối hợp với
cấp uỷ địa phương của 2 cấp lựa chọn giới thiệu các đồng chí Lãnh đạo tham gia nhân
sự vào cấp uỷ; kết quả có 100% đồng chí Lãnh đạo trúng cử vào Ban chấp hành Đảng
bộ ở 2 cấp nhiệm kỳ 2010-2015; đã hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở
2 cấp giai đoạn 2010- 2015 và giai đoạn 2016- 2021 đảm bảo các điều kiện theo
hướng dẫn của Viện KSND tối cao; đến nay cán bộ, đảng viên Ngành KSND Bình
Định có trên 90% đạt trình độ Đại học Luật, trong đó có 31 đồng chí đang học và đã
tốt nghiệp Thạc sỹ, có trên 80% cán bộ có trình độ lý luận chính trị Trung cấp, Cao
cấp. Viện KSND tỉnh Bình Định tiếp tục tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ, cán bộ
thuộc diện quy hoạch theo học Thạc sỹ trong và ngoài nước, xem đây là khâu đột phá
nhằm trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành KSND Bình Định.
Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Kiểm sát
viên, Kiểm tra viên 2 cấp; công tác tuyển dụng công chức được thực hiện đúng quy
trình và chỉ tiêu phân bổ của Viện KSND tối cao, đáp ứng nhu cầu công tác của Ngành
trong tình hình mới.
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 14/8/2013 của Viện trưởng Viện
KSND tối cao về tăng cường công tác thanh tra trong Ngành KSND. Tổ thanh tra của
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Viện KSND tỉnh Bình Định được thành lập, đi vào hoạt động từ tháng 4/2014 đã kịp
thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cán bộ, công chức,
người lao động trong toàn Ngành.
3.2. Công tác tài chính và đầu tư cơ sở vật chất
Ngành KSND Bình Định tranh thủ nguồn kinh phí đầu tư của Viện KSND tối
cao và hỗ trợ của địa phương, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Viện KSND tỉnh
và 11 huyện, thị xã, thành phố ngày một khang trang hơn. Trang bị đầy đủ các thiết bị
văn phòng, đảm bảo điều kiện làm việc ngày một tốt hơn; tiếp tục sử dụng có hiệu quả
hệ thống Công nghệ thông tin (Mạng LAN), hoạt động của Trang thông tin điện tử
Ngành ngày một khởi sắc, hiệu quả, nhiều tin, bài có chất lượng, nội dung tuyên
truyền phong phú; ứng dụng phần mềm quản lý án hình sự, thống kê tội phạm, phần
mềm thư điện tử, đặc biệt là đường truyền kết nối Hội nghị trực tuyến từ Viện KSND
tối cao đến Viện KSND tỉnh và 11 Viện KSND huyện, thị xã, thành phố được đưa vào
hoạt động đầu năm 2015 rất hiệu quả; triển khai Văn phòng điện tử ở Viện KSND 2
cấp; phối hợp với Tòa án tỉnh từng bước triển khai xây dựng và thực hiện Đề án lắp
đặt Camera giám sát từ phòng xét xử đến phòng làm việc của Viện trưởng và Chánh
án cấp tỉnh.
3.3. Công tác tuyên truyền
Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Thực
hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện KSND tối cao về
tăng cường công tác tuyên truyền, Ngành đã thành lập và khai trương Trang thông
tin điện tử cùng với việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, Ban biên tập Trang thông tin
điện tử, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, hoạt động của Viện KSND 2 cấp; chú trọng tuyên truyền những quy
định mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và pháp
luật liên quan đến Ngành KSND, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của
Ngành; xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải
cách tư pháp.
Đẩy mạnh công tác giáo dục về truyền thống, tuyên truyền về lịch sử xây dựng,
phát triển của Ngành; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành
KSND, 40 năm xây dựng và trưởng thành Ngành KSND Bình Định, nổi bật là phối
hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là
Kiểm sát viên”, xây dựng phóng sự “Ngành KSND Bình Định 40 năm xây dựng,
trưởng thành và phát triển” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.
Công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp cho nhân dân hiểu rõ hơn về Ngành KSND
trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giáo dục ý thức tuân thủ
pháp luật trong nhân dân.
3.4. Công tác khác
Ngành KSND Bình Định đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm
nghèo, như: Ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng ở
Hoài Nhơn; phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ kinh phí cho các
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chương trình hướng về biển, đảo...,giúp xã Mỹ Hiệp hoàn thành các tiêu chí về xây
dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động thiết thực, như Hội thao, văn nghệ, giao
lưu, kết nghĩa... lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của
Ngành; tham gia tích cực các hoạt động trong Khối thi đua Nội chính và đoàn thể phát
động.
4. Nhận xét, đánh giá
4.1. Ưu điểm
Ngành KSND Bình Định được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Viện
KSND tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định, sự giám sát của Hội đồng nhân
dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng ở 2 cấp, đồng thời có sự đoàn kết, đồng thuận
cao trong Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ,
công chức, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác
trọng tâm hàng năm theo kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều khâu công tác đột phá; Ban
Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều
hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: Tiếp tục
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 49 và Kết luận
số 79 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; phối hợp với các
cơ quan tiến hành tố tụng trong tỉnh phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm
minh các vụ trọng án, phục vụ tốt yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình. Vai trò
của công tố được nâng cao, trách nhiệm công tố được tăng cường, tiến độ và chất
lượng giải quyết án được nâng lên, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên
tòa có tiến bộ, công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng sâu sát, hiệu quả
hơn, chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị được nâng lên, góp phần quan trọng
bảo đảm các hoạt động tư pháp ngày càng tốt hơn.... chỉ đạo thành lập nhiều Đoàn
kiểm tra thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở”, giúp cho các đơn vị tháo gỡ nhiều
vướng mắc, tồn tại; không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm, trường
hợp đình chỉ điều tra do không phạm tội, Viện KSND truy tố Toà án tuyên không
phạm tội. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trong Ngành được đẩy mạnh, ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và giải quyết án tạo
thuận lợi cho việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Công tác xây dựng Đảng trong Ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả:
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI); Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ
Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, lựa chọn, giới thiệu các đồng chí Lãnh đạo
Viện KSND 2 cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vào cấp ủy, nhiệm kỳ 20152020. Tiếp tục phát động trong toàn Ngành về Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán
bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công
tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; đồng thời, Ngành còn tăng cường công tác
tổ chức và đào tạo cán bộ, tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo ở 2 cấp kiểm sát, tiếp tục
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tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, công chức trẻ, cán bộ nữ theo học Thạc sỹ, Tiến
sỹ Luật xem đây là khâu đột phá để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...
Với những thành tích trên, nhiệm kỳ qua, Ngành KSND Bình Định liên tục được
Viện KSND tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và nhận Cờ thi đua Ngành; 03
tập thể và 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động các hạng; nhiều tập thể, cá
nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua
Ngành, Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh. Viện KSND tỉnh được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng
Bằng khen về thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới và cải cách tư pháp.
Những kết quả công tác của Ngành KSND Bình Định nhiệm kỳ qua đã góp
phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền con
người, quyền công dân; tiếp tục khẳng định và tăng thêm niềm tin của Đảng, Nhà
nước và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp trong quá trình xây dựng, phát triển đất
nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Ngành KSND trong thời gian tới.
4.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Tuy nhiên, để đáp ứng nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp, Ngành KSND
Bình Định vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần phải nỗ lực phấn đấu để khắc phục, cụ
thể như: Một số lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện chưa sâu sát trong công việc, chưa làm
hết trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ
được giao; năng lực nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, Kiểm sát viên chưa đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quản lý, giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ có
nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống pháp luật đang trong quá trình
hoàn thiện, nhiều quy định chưa cụ thể, thống nhất, còn vướng mắc nhưng chậm được
đổi mới, bổ sung và hướng dẫn áp dụng nên nhận thức, áp dụng không thống nhất;
nhiều Bộ luật, Luật hiện hành chưa tạo điều kiện cho Viện KSND thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ của mình. Cơ sở vật chất, trang- thiết bị và cơ chế đảm bảo cho Kiểm
sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát mặc dù được Ngành và Cấp uỷ, chính quyền địa
phương quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, đặc
biệt là những nội dung liên quan đến công tác tư pháp nói chung và công tác của
Ngành KSND nói riêng. Viện KSND 2 cấp cần chủ động nghiên cứu, xây dựng
chương trình, kế hoạch, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác tư
pháp ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp.
2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến
lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm
2014. Tập trung tập huấn và hướng dẫn việc triển khai thực hiện 07 đạo luật về tư
pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, đến toàn thể cán bộ, Kiểm
sát viên trong toàn Ngành, phục vụ tốt việc nâng cao chất lượng công tác thực hiện
chức năng, nhiệm vụ.
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3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ góp phần hoàn thành
khâu công tác đột phá năm 2016 “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, chỉ đạo, điều hành và theo dõi giải quyết án” và thực hiện việc sử dụng Văn phòng
điện tử trong toàn Ngành KSND Bình Định.
4. Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp
và pháp luật, thực hiện hiệu quả chủ trương: Tăng cường trách nhiệm công tố trong
hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và nâng cao chất lượng tranh
tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư
pháp trên các lĩnh vực, tăng cường trách nhiệm trong phòng, chống oan, sai và bỏ lọt
tội phạm. Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Quốc hội, như:
Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số
96/2015/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Nghị quyết số 113/2015/QH13,...
5. Chú trọng công tác Kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh
thương mại, lao động; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, dân sự;
tiếp nhận và xử lý đúng hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp.
6. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán
bộ; thực hiện việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ theo nhu cầu công tác ở
các đơn vị trực thuộc; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có chất lượng
thành các “Chuyên gia giỏi” về nghiệp vụ, tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo
đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ Kiểm sát. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI), Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các Cuộc vận động xây
dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân
dân tỉnh, Khóa XI (2011-2016) của Ngành KSND Bình Định và phương hướng, nhiệm
vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
VIỆN TRƯỞNG

Trần Văn Sang
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