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LỜ      Đ    
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luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào 
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   ĐẦ  

 

1.   nh  ấp thi t      ề tài 

Trước tình hình tội phạm gia tăng trên nhiều lĩnh vực, toàn ngành Kiểm sát quán 

triệt Nghị quết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, hoạt động THQCT và kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật trong giai đoạn điều tra đã có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực. 

  S D đã tích cực triển khai các biện pháp quản lý và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, 

phối hợp chặt chẽ với  QĐT, nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, 

tạm giam, tăng cường kiểm sát việc khởi tố và kiểm sát các hoạt động tố tụng của  QĐT, 

khắc phục tình trạng hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế. Do đó, việc khởi tố điều tra, 

truy tố các vụ án xâm phạm  ĐTP trong những năm qua đã đảm bảo chất lượng, thời hạn 

tố tụng, truy tố người phạm tội có căn cứ và đúng pháp luật.   S đã chú trọng theo dõi, 

tích luỹ, tập hợp các vi phạm pháp luật của  QĐT để kiến nghị khắc phục, các kiến nghị 

của   S được  QĐT tiếp thu sửa chữa. Công tác phòng ngừa tội phạm của VKSND 

từng  ước được chú trọng. 

Mặc dù, đã có nhiều cố gắng  trong công tác THQCT ở giai đoạn điều tra các vụ 

án hình sự nói chung, các vụ án về xâm phạm  ĐTP nói riêng.  hưng bên cạnh những 

thành tích đã đạt được đó, trong công tác thực hành quyền công tố vẫn để xảy ra một 

số trường hợp Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra vụ án, chưa kịp thời 

kiểm sát điều tra, THQCT vụ án ngay từ đầu. Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra 

chưa đảm bảo chất lượng, có nội dung không cần thiết hoặc có nội dung Điều tra viên 

không thể thực hiện được, dẫn đến tình trạng kéo dài thời hạn điều tra vụ án. Đặc biệt, 

để xảy ra một số trường hợp khởi tố thiếu căn cứ dẫn đến phải đình chỉ điều tra vụ án. 

Một số vụ án oan sai, xâm phạm đến thân thể nhân phẩm công dân và xâm phạm đến 

hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp.  ới đây nhất để xảy ra việc khởi tố oan 

sai vụ án “ inh doanh trái phép” (quán cà phê Xin Chào), “ ây dựng nhà ở trái phép” 

xảy ra tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố, bắt giam oan vụ án 

“ hống người thi hành công vụ” (người tố cáo cát tặc bị bắt và khởi tố) ở tỉnh Đồng 

Nai; vụ án 7 thanh niên (tỉnh Sóc Trăng)  ị khởi tố, bắt giam oan sai về tội giết 

người…và xa hơn nữa, có một số vụ án đã xét xử cách đây gần 20 năm, nhưng giờ đây 
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hậu quả xã hội đang phải gánh chịu, bản thân người bị kết án oan, gia đình dòng họ 

phải đớn đau chịu đựng đó là các cơ quan tố tụng để xảy ra oan sai hai vụ án điển hình 

đó là vụ án Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) bị tù oan 10 năm về tội giết người; vụ 

Huỳnh  ăn  én (Bình Thuận) bị tù oan 17 năm, tội giết người, cướp tài sản, hai vụ án 

trên lỗi đều do Điều tra viên làm sai lệch hồ sơ vụ án và có biểu hiện của việc bức 

cung, nhục hình, có trường hợp có tính vụ lợi….  goài ra, để xảy ra oan sai còn có 

một số nguyên nhân khác đó là do Điều tra viên nôn nóng phá án, một số do ý thức 

pháp luật kém… dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật như  ức cung, nhục hình. Để 

xảy ra việc oan sai trong quá trình điều tra, mặc dù có lỗi của  QĐT nhưng trách 

nhiệm của  Kiểm sát viên lại là rất lớn. KSV thực hiện công tác THQCT đối với vụ án 

đã không làm tròn chức năng, nhiệm vụ, thậm chí thiếu trách nhiệm… mà dẫn đến việc 

phê chuẩn quyết định khởi tố, các biện pháp ngăn chặn và ra quyết định truy tố oan sai. 

Hành vi vi phạm pháp luật của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã xâm phạm đến hoạt động 

đúng đắn của các cơ quan tư pháp, là các tội xâm phạm hoạt động tư pháp được quy định 

tại  hương      của BLHS (các tội xâm phạm hoạt động tư pháp).  ậu quả của tội xâm 

phạm hoạt động tư pháp gây ra hết sức nặng nề về danh dự, nhân phẩm cũng như vật chất 

đối với người bị bắt, bị khởi tố, điều tra oan, sai.  ơn nữa, còn làm ảnh hưởng không nhỏ 

đến uy tín của ngành Kiểm sát nói riêng và các cơ quan  ảo vệ pháp luật nói chung trước 

quần chúng nhân dân và dư luận xã hội. 

 Xử lý nghiêm đối với các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp (người phạm tội 

là cán bộ tư pháp) là  iện pháp tác động hiệu quả nhất đến việc chống oan, sai, bỏ lọt 

tội phạm.  hi các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán thực thi nhiệm vụ không vi 

phạm pháp luật, thì không còn xảy ra tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Đồng nghĩa với 

việc không còn xảy ra các vụ án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 

 Trọng trách đấu tranh đối với tội xâm phạm hoạt động tư pháp được Quốc hội 

giao cho  ơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Từ khi có cơ quan điều tra 

chuyên trách, các vụ án về tội xâm phạm hoạt động tư pháp được phát hiện xử lý nhiều 

hơn, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán  ộ làm công tác tư pháp. 

Việc nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng hoạt động của VKSND trong THQCT 

án xâm phạm hoạt động tư pháp trong những năm gần đây (2010 - 6/2015); làm rõ 
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những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những kết quả đã đạt 

được, nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại làm cơ sở cho việc đề xuất những giải 

pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của VKSND trong 

THQCT án xâm phạm hoạt động tư pháp. Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 

của Bộ chính trị đã đặt ra yêu cầu : “Tăng cường công tác kiểm sát việc bắt, giam, giữ, 

bảo đảm đúng pháp luật; những trường hợp chưa cần bắt, tạm giữ, tạm giam thì kiên 

quyết không phê chuẩn lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam; phát hiện và xử lý kịp thời các 

trường hợp oan, sai trong bắt, giữ. Viện kiểm sát các cấp chịu trách nhiệm về những 

oan, sai trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam thuộc phạm vi thẩm quyền phê chuẩn của 

mình” [8, tr.15]. 

Với những lý do nói trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao hất lượng thực hành 

quyền công tố án xâm phạm hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra” làm luận văn 

Thạc sĩ  uật học là đáp ứng yêu cầu cấp thiết hiện nay, góp phần xử lý kịp thời, 

nghiêm minh các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư 

pháp trong tình hình mới. 

2. Tình hình nghiên cứu  ề tài 

 iên quan đến đề tài nghiên cứu hiện nay có một số công trình ở các mức độ 

khác nhau đề cập đến vấn đề này. Có thể liệt kê một số công trình sau: 

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự 

của Viện kiểm sát (Tạp chí Luật học số 01/2004) của TS. Hoàng Thị Minh Sơn;  

- Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 

góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp (Tạp chí  hà nước và Pháp luật số 01/2003) của 

tác giả Hà Mạnh Trí;  

- “Giải quyết vấn đề lý luận về Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt 

động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo yêu cầu cải cách tư pháp trong 

điều kiện xây dựng  hà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế (năm 2012 tác 

giả Trần Ngọc  ương,  huyên đề nhánh trong Đề án   i mới t  ch c v  hoạt động 

của       nh m thực hiện chủ trư ng  Tăng cường trách nhiệm c ng tố trong hoạt 
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động điều tra  gắn c ng tố với hoạt động điều tra” theo  ghị qu ết  ại hội lần th     

của  ảng – VKSND tối cao năm 2012);  

- Hoạt động tư pháp v  kiểm sát các hoạt động tư pháp của tác giả Nguyễn Tất 

Viễn (Kỷ yếu đề tài cấp Bộ “Những giải pháp nâng cao thực hành quyền công tố và 

kiếm sát các hoạt động tư pháp”,   S DT ,  .2002 – 2003);  

- Một số vấn đề về hoạt động tư pháp v  kiểm sát hoạt động tư pháp ở nước ta 

hiện nay của tác giả Trần  ăn Độ (Kỷ yếu đề tài cấp Bộ “Những giải pháp nâng cao 

chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp”,   S DT , 

H.2003);  

-    sở l  luận v  thực ti n của việc đ i mới t  ch c v  hoạt động của s     T  

đáp  ng   u cầu cải cách tư pháp – năm 2013 của tác giả Đặng  ăn  hanh (Đề tài 

khoa học cấp Bộ);  

- Thực hành Quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn 

điều tra (Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2005) của TS. Lê Hữu Thể (chủ  iên), TS.Đỗ 

 ăn Đương, Th.S  ông  uân Trường;  

- Đề án   i mới t  ch c v  hoạt động của       nh m thực hiện chủ trư ng 

 Tăng cường trách nhiệm c ng tố trong hoạt động điều tra  gắn c ng tố với hoạt động 

điều tra” theo  ghị qu ết  ại hội lần th     của  ảng - V S DT  năm 2012;  

- Đề án    i mới t  ch c v  hoạt động của    T       theo   u cầu cải cách 

tư pháp” –   S DT  năm 2012…. 

Nhìn chung, các công trình kể trên, ở các mức độ khác nhau đã đề cập đến đề tài 

luận văn. Tuy nhiên, chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu đến vấn đề  hoạt 

động T Q T các tội xâm phạm  ĐTP trong giai đoạn điều tra.  

3.  Mụ     h và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1.  Mục đích nghiên cứu 

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác 

THQCT án xâm phạm hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, đề xuất các quan điểm 

và giải pháp cơ  ản nhằm nâng cao chất lượng THQCT án xâm phạm hoạt động tư 
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pháp, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm này,  đáp ứng 

yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.  

3.2.  Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích trên luận văn có những nhiệm vụ sau đây: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội 

xâm phạm hoạt động tư pháp; làm rõ khái niệm, đặc điểm của THQCT án xâm phạm 

hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra, làm rõ; khái niệm, đặc điểm án xâm phạm 

hoạt động tư pháp; một số loại tội phạm cụ thể; thẩm quyền THQCT ở giai đoạn điều 

tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; tiêu chí đánh giá chất lượng THQCT ở giai 

đoạn điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

ở Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng tác động đến THQCT ở giai đoạn điều tra các tội 

xâm phạm hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở Việt Nam.  

- Tổng hợp, phân tích những vấn đề chung trong công tác THQCT án xâm phạm 

hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra;  

- Đánh giá đúng thực trạng THQCT án xâm phạm hoạt động tư pháp để rút ra 

những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những kết quả; những tồn tại, hạn chế, và 

nguyên nhân của tồn tại, hạn chế;  

- Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng THQCT án xâm phạm hoạt 

động tư pháp trong giai đoạn điều tra trong thời gian tới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu nhiệm vụ THQCT các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, 

nhằm làm rõ bản chất của hoạt động này trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án 

xâm phạm hoạt động tư pháp.  uận văn cũng nghiên cứu thực trạng hoạt động  

THQCT các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp từ năm 2010 đến năm 2015. Trên cơ 

sở đó, chỉ ra những hạn chế của hoạt động này và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác THQCT án xâm phạm hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra  của Viện 

kiểm sát nhân dân. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 
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Là những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác THQCT án xâm phạm hoạt 

động tư pháp trong giai đoạn điều tra từ năm 2010 đến 2015 trên phạm vi cả nước. Đề 

tài chỉ tập trung nghiên cứu chủ thể tội phạm là nhóm tội phạm do những người có 

chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp thực hiện. Đó là: Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, Thẩm phán, Hội thẩm, thư ký Tòa án,  ảnh sát tư pháp,  hấp hành viên, Giám 

thị và nhân viên trại giam. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên  ứu  

5.1.  Phương pháp luận nghiên cứu 

Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa  ác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp 

chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng  hà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là 

quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp thể hiện trong Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 02/1/2002 của Bộ Chính trị   ề một số nhiệm vụ trọng tâm của c ng tác tư pháp 

trong thời gian tới” và  ghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị “Về 

chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. 

5.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của triết học 

Mác - Lê nin; đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể, như: phân tích, 

tổng hợp, phương pháp lôgic, lịch sử cụ thể, phương pháp thống kê, so sánh và tổng 

kết thực tiễn. 

6. Ý nghĩ  lý luận và thực tiễn c a luận văn 

6.1.  Ý nghĩa lý luận 

Ở một mức độ nhất định, kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể sử dụng làm tài 

liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các 

tội xâm phạm hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; trong giai đoạn 

hiện nay và những năm tiếp theo. 

6.2.  Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, 

biên soạn các tập bài giảng chuyên đề để giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên đề về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 

tại trường Đại học Kiểm sát cũng như các khóa tập huấn chuyên sâu của ngành Kiểm 
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sát. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của Luận văn còn có thể được sử dụng để xây dựng 

các kỹ năng nghề nghiệp, các thao tác nghiệp vụ trong quan hệ giữa Kiểm sát viên với 

Điều tra viên trong quá trình điều tra và THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở Việt Nam. 

7.  ơ cấu c a luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

Luận văn gồm 3 chương: 

 hương 1:  hững vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng thực hành quyền công 

tố án xâm phạm hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra. 

 hương 2: Thực trạng công tác thực hành quyền công tố án xâm phạm hoạt 

động tư pháp trong giai đoạn điều tra. 

 hương 3: Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố 

án xâm phạm hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra. 
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 hương 1 

  Ữ G VẤ  Đ   Ý   Ậ  V     G       Ấ      G   Ự       

         G           P         Đ  G    P  P 

     G G    Đ    Đ  U TRA 

 

1.1.  hái niệm thự  hành quyền  ông tố án xâm phạm  oạt  ộng tư pháp 

trong gi i  oạn  iều tr   

1.1.1. Khái niệm về quyền công tố 

Theo Từ điển tiếng Việt thì “ ông tố là truy tố, buộc tội bị cáo và phát biểu ý 

kiến trước Tòa án, nhân danh  hà nước” [35, tr.210]. Từ điển Luật học định nghĩa: 

“Quyền công tố là quyền buộc tội nhân danh  hà nước đối với người phạm tội” [36, 

tr.298].  hư vậy có thể hiểu, quyền công tố là quyền nhân danh  hà nước truy tố bị 

cáo ra trước Tòa án, là quyền buộc tội và phát biểu ý kiến (luận tội) trước Tòa án về 

hành vi phạm tội của bị cáo.   

Trong khoa học pháp lý, công tố là quyền: Quyền công tố. Công tố xuất hiện với 

tính cách là bổn phận của  hà nước đối với xã hội trong việc xử lý tội phạm, bao gồm 

từ việc khởi tố, điều tra, truy tố và buộc tội. Kể từ khi vai trò tố cáo (công tố) tội phạm 

trước Tòa án thuộc về trách nhiệm của  hà nước thì việc tố cáo tội phạm “trước Công 

đường  trước Tòa án” không còn là công việc của tư nhân (tư tố) nữa mà là công việc 

của  hà nước.  hà nước độc quyền trong việc khởi tố và điều tra, trong việc truy tố và 

buộc tội. Xuyên suốt quá trình đó là hoạt động chứng minh tội phạm của cơ quan được 

giao chức năng THQCT. Một vụ việc xảy ra có dấu hiệu tội phạm, để có thể tuyên bố 

đó là hành vi phạm tội và xử lý nghiêm khắc hành vi đó thì đòi hỏi vụ việc đó phải 

được trải qua quá trình nhận thức (thu thập, xác định, đánh  giá chứng cứ ở giai đoạn 

điều tra, truy tố), quá trình đánh giá chứng cứ công khai ở giai đoạn xét xử theo đúng 

trình tự và thủ tục do pháp luật qui định. Quá trình này có hai chức năng cơ  ản là 

công tố và phán xét (xét xử). Công tố và phán xét là hai chức năng được sinh ra để 

phục vụ cho công lý, bảo đảm an ninh và trật tự cho  hà nước, cho xã hội và mọi công 

dân. 
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Quyền công tố là một trong những quyền thuộc quyền lực của  hà nước và giao 

cho một cơ quan chuyên trách thực hiện. Trong quá trình THQCT, cơ quan công tố 

phải có trách nhiệm bảo đảm việc thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xác định tội 

phạm và người phạm tội.  hi có đủ tài liệu, chứng cứ để xác định tội phạm và người 

phạm tội, cơ quan  ông tố quyết định việc truy tố bị can ra trước Toà án và bảo vệ 

quan điểm buộc tội trước phiên toà. Do vậy, đối tượng của quyền công tố là hành vi 

phạm tội của bị can, bị cáo và nội dung của quyền công tố là sự buộc tội đối với họ. 

Tóm lại, xuất phát từ các căn cứ lý luận được phân tích ở trên, theo tác giả: 

Quyền công tố là quyền đại diện quyền lực công (quyền lực của  h  nước) truy tố và 

thực hiện việc buộc tội người đã có h nh vi phạm tội trước Tòa án. 

1.1.2. Khái niệm về thực hành quyền công tố, đối tượng tác động của quyền 

công tố. 

1.1.2.1. Khái niệm về thực hành quyền công tố 

 Theo Từ điển tiếng Việt “thực hành” có nghĩa là “làm để áp dụng lí thuyết vào thực 

tế”, “thực hành” cũng đồng nghĩa với “thực hiện” [35, tr.973]. Từ điển Luật học giải thích 

“THQCT là việc sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý thuộc nội dung quyền công tố 

để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong các giai đoạn điều tra, truy tố 

và xét xử” [36, tr.457].  

 ăn cứ các quy định pháp luật của Việt Nam từ năm 1960 đến nay thì VKS là cơ 

quan nhà nước duy nhất được giao chức năng THQCT. Nói cụ thể hơn, VKS là cơ 

quan duy nhất có quyền truy tố và thực hiện sự buộc tội bị cáo trước Toà án.  ác cơ 

quan nhà nước khác, như  QĐT, Tòa án… không có quyền này.  goài ra, đối với các 

vụ án tư tố, người bị hại chỉ có quyền yêu cầu khởi tố vụ án. Họ không có quyền tư tố, 

tự tố cáo (cáo trạng) người phạm tội ra trước Tòa án. Quyền truy tố và buộc tội bị cáo 

thuộc về VKS [22]. “ hông có cơ quan nhà nước nào có thể thay thế ngành Kiểm sát 

để sử dụng quyền công tố; bắt giam, điều tra, tha, truy tố, xét xử có đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật hay không, có đúng đường lối chính sách của Đảng hay không, 

điều đó chính là VKS phải trông nom, bảo đảm làm tốt” [29, tr.55].     

Theo tác giả: Thực hành quyền công tố là việc c  quan được trao quyền công tố 

sử dụng t ng hợp các quyền năng tố tụng theo qu  định của pháp luật TTHS  để truy 
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c u trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội trong các giai đoạn điều tra, truy tố, 

xét xử. 

Cần phân biệt khái niệm quyền công tố và khái niệm THQCT. Quyền công tố là 

quyền năng mà pháp luật giao cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện. THQCT là hoạt 

động của VKS  khi thực hiện quyền công tố, là việc sử dụng tổng hợp các nhiệm vụ, 

quyền hạn pháp lý thuộc nội dung quyền công tố để thực hiện việc truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với người phạm tội. 

Nội dung THQCT là những biện pháp được pháp luật quy định mà VKS sử dụng 

để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Tuy vậy cần chú ý phân biệt, 

những quyền năng pháp lý mà VKS trực tiếp quyết định và liên quan đến việc cáo 

buộc bị can, bị cáo thì đó là những quyền năng thuộc nội dung THQCT; những quyền 

năng pháp lý mà VKS sử dụng để phát hiện và yêu cầu xử lý vi phạm pháp luật của cơ 

quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng là những quyền năng thuộc chức 

năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật [12, tr.45]. 

 hư vậy, khái niệm về THQCT trong TTHS, được khẳng định rõ trong các quy 

định của Luật tổ chức VKSND và Bộ luật TTHS. THQCT là hoạt động nhân danh Nhà 

nước truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội, duy nhất do VKS thực hiện 

trong suốt quá trình TTHS, từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố đến xét xử vụ án hình 

sự và bản án có hiệu lực pháp luật. 

1.1.2.2.  ối tượng tác động của thực hành quyền công tố  

Đối tượng tác động của THQCT là tội phạm và người phạm tội, do đó khi có tội 

phạm xảy ra thì phải khởi tố vụ án hình sự để mở cuộc điều tra, thu thập chứng cứ làm 

rõ có tội phạm xảy ra hay không, ai là người thực hiện tội phạm.  hi đã xác định được 

người phạm tội, thì phải ra quyết định khởi tố bị can và tiến hành điều tra đối với 

người đó để làm sáng tỏ lỗi (cố ý hay vô ý), động cơ mục đích của người đó khi thực 

hiện hành vi phạm tội, nhân thân và cắc tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trách nhiệm hình 

sự đối với bị can. 

1.1.3. Khái niệm, phạm vi, nội dung thực hành quyền công tố án xâm phạm 

hoạt động tư pháptrong giai đoạn điều tra của viện kiểm sát  nhân dân  

1.1.3.1. Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra 
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Theo Luật TTHS hiện hành của nước ta thì quá trình giải quyết vụ án hình sự 

được phân chia thành các giai đoạn, đó là: Giai đoạn khởi tố vụ án hình sự ; giai đoạn 

điều tra vụ án hình sự ; giai đoạn truy tố; giai đoạn xét xử và giai đoạn thi hành án. 

 hư vậy, điều tra vụ án hình sự là giai đoạn không thể thiếu, có vị trí và vai trò riêng 

trong quá trình TTHS.  

Theo từ điển Tiếng Việt, điều tra là “tìm hỏi, xem xét để biết rõ sự thật” [35, 

tr.322]. Từ điển Luật học giải thích: “Điều tra là công tác trong TTHS được tiến hành 

nhằm xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ”. Do giai 

đoạn điều tra có vị trí, vai trò như vậy, nên việc xác định đúng phạm vi TTHS của 

VKS ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự là hết sức cần thiết. Có đa số quan điểm cho 

rằng, VKS phải có trách nhiệm trong mọi hoạt động của  QĐT, từ giai đoạn khởi tố 

cho đến khi kết thúc việc điều tra. Đây là một quan điểm đúng và rất quan trọng trong 

việc chỉ đạo hoạt động thực tiễn công tác THQCT ở giai đoạn điều tra. Quan điểm này 

đã dựa trên những căn cứ được qui định  tại các Điều 165, 166 của Bộ luật TTHS  năm 

2015 về “ hiệm vụ và quyền hạn của VKS khi THQCT trong giai đoạn điều tra” và 

“ hiệm vụ và quyền hạn của VKS khi kiểm sát điều tra”;  các  ghị quyết của Đảng 

trong những năm gần đây khi đề cập đến nội dung cải cách tư pháp, đổi mới tổ chức và 

hoạt động của VKS: “Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra” 

[2]; “… hoạt động công tố phải  được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt 

quá trình tố tụng…”[3]. 

Hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra có đặc điểm khác với hoạt động kiểm sát 

điều tra. Tuy cùng một chủ thể tiến hành là VKS nhưng thực hành quyền công tố ở 

giai đoạn điều tra nh m vào việc buộc tội, yêu cầu bắt, giam giữ và áp dụng các biện 

pháp cưỡng chế khác đối với người phạm tội; còn hoạt động kiểm sát điều tra hướng 

đến sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, nếu phát hiện có hành vi vi phạm 

pháp luật, VKS có quyền kiến nghị, yêu cầu các chủ thể chấm d t vi phạm, khôi phục lại 

trật tự pháp luật xâm phạm.  hư vậy, tất cả những hoạt động tố tụng nào của VKS chỉ 

liên quan đến việc tuân thủ pháp luật TTHS, không liên quan đến việc truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với người phạm tội thì thuộc nội dung của kiểm sát điều tra. Những 
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hoạt động tố tụng nào của VKS ở giai đoạn điều tra có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội thì thuộc nội dung THQCT.  

Theo tác giả: Thực hành quyền cống tố ở giai đoạn điều tra là việc VKS  sử dụng các 

quyền năng pháp l  thuộc nội dung quyền công tố ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo 

qu  định của pháp luật TTHS, nh m truy c u trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội  

 ảo đảm việc khởi tố  điều tra có căn c   hợp pháp   ảo đảm mọi h nh vi phạm tội được 

phát hiện đều được khởi tố điều tra theo pháp luật  kh ng  ỏ lọt tội phạm v  người phạm 

tội  kh ng l m oan người v  tội  

1.1.3.2. Phạm vi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra 

Phạm vi T Q T trong giai đoạn điều tra bắt đầu từ khi khởi tố vụ án hình sự 

(nói rộng hơn là từ khi có sự kiện phạm tội xảy ra), diễn ra trong suốt quá trình TTHS, 

kết thúc khi có quyết định xử lý của các  QĐT, VKS hoặc Tòa án. Điều kiện chấm 

dứt T Q T trong giai đoạn điều tra khi có một trong những căn cứ quy định tại Điều 

230 B TT S năm 2015.  ghị quyết số 08 ngày 02/01/2012 đã chỉ rõ: "Hoạt động 

công tố phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng 

nh m đảm bảo không bỏ lọt tội phạm v  người phạm tội  kh ng l m oan người vô tội, 

xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm của những người tiến hành tố tụng khi thi 

hành nhiệm vụ..." 

1.1.3.3. Nội dung thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra. 

 ũng như nội dung thực hành quyền cống tố ở giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói 

chung, chính là việc VKS sử dụng “t ng hợp” những quyền năng tố tụng nhằm bảo đảm 

phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh tội phạm xâm phạm  ĐTP, không để lọt người, lọt 

tội, không làm oan người vô tội. Theo đó, THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

 ĐTP của VKS nhân dân phải theo quy định chung, được quy định tại Điều 165 BLHS 

năm 2015 cụ thể như sau: “ hiệm vụ quyền hạn của VKS khi THQCT trong giai đoạn điều 

tra vụ án hình sự: 

i. Yêu cầu  QĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra 

khởi tố hoặc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. 

ii. Phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết 

định quyết định không khởi tố  bị can không có căn cứ và trái pháp luật. 
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iii. Khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can trong các 

trường hợp do Bộ luật này quy định. 

iv. Phê chuẩn, không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia 

hạn tạm giữ, việc tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để đảm bảo, khám xét, thu giữ, tạm giữ đồ 

vật, thư tín, điện tín,  ưu kiện,  ưu phẩm, áp dụng biện pháp điềutra tố tụng đặc biệt; phê 

chuẩn, không phê chuẩn các quyết định tố tụng khác không có căn cứ và trái pháp luật của 

 QĐT, cơ quan quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy 

định của Bộ luật này; hủy bỏ các quyết định tố tụng không có căn cứ và trái pháp luật của 

 QĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Trường hợp 

không phê chuẩn hoặc hủy bỏ phải nêu rõ lý do. 

v. Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng 

chế theo quy định của Bộ luật này. 

vi. Đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu  QĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra tiến hành điều tra để làm rõ tội phạm, người phạm tội; 

yêu cầu  QĐT truy nã, áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. 

vii. Trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra trong trường hợp để kiểm tra, bổ 

sung tài liệu, chứng cứ khi xét phê chuẩn lệnh, quyết định của   QĐT, cơ quan được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra  hoặc trường hợp phát hiện có dấu 

hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm pháp luật mà VKS đã yêu cầu bằng văn  ản 

nhưng không được khắc phục hoặc trường hợp để kiểm tra, bổ sung tài liệu, chứng cứ 

khi quyết định việc truy tố. 

viii. Khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện hành vi của người có thẩm quyền trong việc 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra 

có dấu hiệu tội phạm; yêu cầu  QĐT khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện hành vi của 

người có thẩm quyền trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố và trong việc khởi tố, điều tra có dấu hiệu tội phạm. 

ix. Quyết định việc gia hạn thời hạn điều tra, thời hạn tạm giam; quyết định chuyển 

vụ án, áp dụng thủ tục rút gọn, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hủy bỏ quyết 

định tách, nhập vụ án. 
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x. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc THQCT theo quy định của Bộ 

luật này”. 

Ngoài ra VKS THQCT ở giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn có 

quyền yêu cầu  QĐT về việc xác minh, giải quyết tố giác,  tin báo tội phạm xâm 

phạm  ĐTP. Giai đoạn truy tố có quyền hạn và nhiệm vụ: 

 Ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu  QĐT tiến hành điều tra bổ sung.  

 Ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án hình sự.  

 Ra quyết định truy tố bị can.  

Theo tác giả: Thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

H TP là việc VKS nhân dân sử dụng các quyền năng pháp l  thuộc nội dung quyền 

công tố của VKS ở giai đoạn điều tra theo qu  định của pháp luật TTHS, nh m truy 

c u trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội; bảo đảm t nh kịp thời phát hiện  khởi 

tố  điều tra và xử lý mọi hành vi phạm tội  kh ng để lọt tội phạm v  người phạm tội, 

kh ng l m oan người vô tội. 

1.2. Về thẩm quyền  iều tra và thẩm quyền thực hành quyền công tố án 

xâm phạm hoạt  ộng tư pháp trong gi i  oạn  iều tra 

1.2.1. Về thẩm quyền điều tra 

Bộ luật TT S năm 20015, tiếp tục mở rộng thẩm quyền điều tra của  QĐT VKS 

nhân dân tối cao. Nếu như Bộ luật TT S năm 2003 (  hoản 3, Điều 110) chỉ quy định 

 QĐT   ST  điều tra một số loại tội xâm phạm H TP [2, tr.70] thì B TT S năm 

2015 đã mở rộng hơn. Tại Khoản 3, Điều 163 quy định,    T VKSNDTC ngoài việc 

điều tra tội phạm xâm phạm H TP vụ qu  định tại các chư ng         BLH  năm 

2015  thì còn được điều tra tội phạm về tham nhũng  ch c vụ qu  định tại  hư ng 

XXIV của BLHS xảy ra trong H TP. Về chủ thể cũng mở rộng h n  nếu BLTTH  năm 

2003 chỉ qu  định   gười phạm tội là cán bộ thuộc các c  quan tư pháp thì BLTTH  

mới qu  định người phạm tội là cán bộ, công ch c thuộc    T  Tòa án          

quan Thi h nh án  người có thẩm quyền tiến hành H TP”. 

  hư vậy, về mặt lý luận, chỉ có một cơ quan duy nhất là  QĐT VKS nhân dân tối cao 

(Cục 1) điều tra các tội phạm  xâm phạm  ĐTP.  
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1.2.2. Thẩm quyền thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự các tội xâm 

phạm hoạt động tư pháp 

 hư đã phân tích ở trên, thẩm quyền điều tra các tội xâm phạm  ĐTP do  QĐT 

của VKS nhân dân tối cao (Cục 1) tiến hành. Trước ngày 1/5/2015, nhiệm vụ THQCT 

án xâm phạm  ĐTP (những vụ án do Cục 6 thụ lý điều tra) trong hoạt động điều tra án 

hình sự được giao cho Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật 

tự xã hội (Vụ 2) theo quy định tại Quyết định số 04/QĐ-VKSTC-V9 ngày 14/01/2008 của 

Viện trưởng VKS nhân dân tối cao, có nghĩa  ụ 2 vừa THQCT và kiểm sát điều tra án 

hình sự về trật tự xã hội vừa THQCT án xâm phạm  ĐTP.   ăm 2015,  uật tổ chức 

VKS nhân dân được sửa đổi bổ sung đã thành lập một Vụ nghiệp vụ độc lập có nhiệm vụ  

Kiểm sát điều tra và THQCT án xâm phạm  ĐTP (những vụ án do Cục 1 thụ lý điều 

tra) gọi tắt là Vụ 6. Do vậy, từ 1/7/2015, kể từ khi Luật tổ chức VKS nhân dân sửa đổi 

năm 2015 có hiệu lực thì nhiệm vụ THQCT án xâm phạm  ĐTP (những vụ án do Cục 

1 thụ lý điều tra) trong hoạt động điều tra được giao cho Vụ THQCT và kiểm sát điều tra 

án  án xâm  ĐTP (Vụ 6). Quan hệ phối hợp công tác giữa Cục 1 và Vụ 6 được duy trì 

theo quy chế phối hợp mà Vụ 2 (trước là Vụ 1A, từ ngày 1.7/2015 gọi là Vụ 2) và C1 

đã ký thỏa thuận trước đó thực hiện theo nguyên tắc phối hợp và có sự chế ước của 

VKS đối với hoạt động của  QĐT theo quy định của pháp luật, nhằm thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chung của ngành Kiểm sát nhân dân. 

1.3. Khái niệm chất lượng và chất lượng thự  hành quyền  ông tố ở giai 

 oạn  iều tra các tội xâm phạm Hoạt  ộng tư pháp c a viện kiểm sát nhân dân 

tối cao ở Việt Nam 

1.3.1. Khái niệm chất lượng  

Chất lượng là một phạm trù phức tạp và có nhiều định nghĩa, nhiều quan điểm 

khác nhau, hiện nay có một số định nghĩa về chất lượng như sau: 

Theo Giáo sư Crosby, “Chất lượng” là tổng thể những tính chất, thuộc tính cơ 

bản của sự vật để phân biệt với sự vật khác [15, tr.1156]. 

Theo Từ điển tiếng Việt thì khái niệm về “chất lượng” nói chung là "cái tạo nên 

phẩm chất, giá trị của con người, sự vật, sự việc" [35, tr.144]. 

Một số quan điểm khác thì cho rằng "Chất lượng là sự phù hợp với các yêu cầu 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crosby&action=edit&redlink=1
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ha  đặc tính nhất định”. 

Qua các khái niệm nêu trên, chúng ta có thể hiểu: chất lượng là sự phù hợp với yêu 

cầu. Sự phù hợp n   phải được thể hiện trên cả ba phư ng diện, mà ta có thể gọi tóm tắt, 

đó l  khả năng ho n thiện, thỏa mãn nhu cầu v  đúng thời điểm.  

1.3.2. Khái niệm chất lượng thực hành quyền công tố án xâm phạm hoạt động 

tư pháptrong giai đoạn điều tra 

 hông nằm ngoài các khái niệm trên, tuy nhiên, chất lượng THQCT án xâm 

phạm  ĐTP trong giai đoạn điều tra, có những đặc tính riêng, xem xét từ khía cạnh 

THQCT ở giai đoạn điều tra là một bộ phận cấu thành hoạt động THQCT nói chung của 

VKS. 

Để đánh giá hiệu quả mỗi một hoạt động trên thực tế, thì phải mức độ đạt được mục 

đích, yêu cầu đã được đề ra đến mức độ nào, cao hay thấp.  hư vậy, chất lượng 

THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP, trước hết là đại lượng chỉ mức 

độ đạt được các mục đích, yêu cầu mà pháp luật đã đề ra đối với công tác THQCT.  

Để đánh giá chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP 

của VKS nhân dân tối cao có thể dựa trên công tác thống kê, tổng kết hoạt động của 

ngành và số lượng án xâm phạm  ĐTP do VKS nhân dân tối cao THQCT. Để từ đó 

đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng THQCT nhằm bảo đảm việc điều tra, truy tố 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan người 

vô tội. 

Trên cơ sở phân tích nêu trên, tác giả có thể đưa ra khái niệm như sau: Chất lượng 

thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm H TP của VKS nh n d n 

tối cao l  t ng hợp các chỉ số phản ánh m c độ chính xác, tính kịp thời  đúng pháp luật 

của hoạt động thực h nh qu ền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm H TP do 

VKSND tối cao tiến h nh nh m  ảo đảm cho hoạt động điều tra của    T VKS nhân 

dân tối cao được thực hiện một cách khách quan, toàn diện  đúng qu  định của pháp luật. 

1.4.  iêu  h   ánh giá  hất lượng thực hành quyền công tố án xâm phạm 

hoạt  ộng tư pháptrong gi i  oạn  iều tra 

Theo Từ điển tiếng Việt thì "tiêu chí là tính chất, dấu hiệu dựa vào mà phân biệt 

một vật, một khái niệm" [35, tr.728]. 
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VKS thực hiện chức năng thực hành quyền công tố theo luật định trong lĩnh vực 

TTHS nh m kịp thời phát hiện  khởi tố  điều tra và xử lý mọi hành vi phạm tội   ảo 

đảm việc tru  c u trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội l  có căn c   hợp pháp  

 ảo đảm mọi h nh vi phạm tội được phát hiện đều phải được khởi tố điều tra theo 

pháp luật  kh ng l m lọt người  lọt tội  l m oan người v  tội  Thông qua công tác 

THQCT, VKS có nghĩa vụ kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật của các cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, áp dụng những biện 

pháp do Bộ luật TTHS quy định để loại trừ việc vi phạm pháp luật của những cơ quan 

hoặc cá nhân này. 

 hư vậy, ti u ch  đánh giá chất lượng thực hành quyền công tố ở giai đoạn tra các 

tội xâm phạm H TP của VKS nhân dân tối cao ở Việt Nam là các tiêu chuẩn dùng để 

kiểm định ha  để đánh giá hoạt động của VKS nhân dân tối cao ở Việt Nam trong thực 

hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm H TP về chất lượng, m c độ, 

hiệu quả, khả năng tu n thủ các điều khoản, nguyên tắc tố tụng, kết quả cuối cùng và tính 

bền vững của các kết quả đó   

Theo tác giả, để đánh giá chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra tội phạm nói 

chung và các tội xâm phạm  ĐTP nói riêng cần thiết phải xem xét trên hai phương 

diện: phương diện chung và phương diện đặc thù. Về phương diện chung (yêu cầu 

pháp luật): đây là tiêu chí không phải của riêng ngành Kiểm sát mà là tiêu chí để đánh 

giá chất lượng của tất cả các cơ quan tư pháp nói chung. Trên phương diện đặc thù, 

ngành kiểm sát nhân dân có đặt ra những tiêu chí cụ thể để các đơn vị THQCT và 

kiểm sát điều tra án hình sự trực thuộc VKSND tối cao và VKSND các địa phương 

căn cứ vào đó thực hiện nhằm nâng cao chất lượng THQCT và kiểm sát điều tra các vụ 

án hình sự trong toàn ngành. 

Theo tác giả, các tiêu chí đánh giá chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội 

xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt  am như sau: 

1.4.1. Đảm bảo   n   ịp thờ  p       n    ởi tố  đ ều tra và xử lý mọi hành vi 

phạm tộ     ông để lọt tội phạm và người phạm tộ     ông làm oan người vô tội 

Đây là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng THQCT của VKS nói 

chung và chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của 
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VKSND tối cao ở Việt  am nói riêng. Tiêu chí này đồng thời là tiêu chí đánh giá 

chất lượng của các cơ quan tư pháp  iệt Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo 

của Đảng,  hà nước về nhiệm vụ cải cách tư pháp. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 

02/01/2002 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: “VKS các cấp thực hiện tốt chức năng công 

tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong  ĐTP. Hoạt động công tố phải được thực 

hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình tố tụng, nhằm bảo đảm không bỏ 

lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội…” [2]. Chỉ thị 48-CT/TW 

ngày 22/10/2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của  ảng đối với công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới” khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư 

pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình 

sự nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, không bỏ lọt 

tội phạm và không làm oan người vô tội” [3]. Tiếp theo, Nghị quyết số 49-NQ/TW 

ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “ hiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” chỉ 

rõ: "Tăng cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra" [4]. Đặc biệt,  ăn 

kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phải “Tăng 

cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều 

tra” [10], nhằm nâng cao trách nhiệm của VKS trong đấu tranh chống bỏ lọt tội phạm 

và người phạm tội, bảo vệ lợi ích của  hà nước, lợi ích của các cơ quan, tổ chức, 

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong điều kiện xây dựng  hà nước pháp 

quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp nêu trên, những năm gần đây, chất lượng 

THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao Việt Nam 

có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đó là:  đã nêu cao trách 

nhiệm của VKS trong việc khởi tố, yêu cầu khởi tố; trong việc phê chuẩn bắt, giam, 

giữ; thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn; hủy bỏ các quyết định không có căn cứ 

và trái pháp luật…  oạt động công tố về cơ  ản đã khắc phục tư duy pháp lý thuần túy 

trong công tác xử lý tội phạm, bảo đảm yêu cầu pháp luật gắn với việc phục vụ nhiệm 

vụ chính trị của Đảng và  hà nước trong từng giai đoạn, thời điểm, địa bàn cụ thể;  tạo 

cơ sở để THQCT đúng người, đúng tội, hạn chế xảy ra các trường hợp oan, sai; góp 
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phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc 

đổi mới đất nước.  

1.4.2. Đ m   o tuân thủ những quy định của pháp luật  

Pháp luật hiện hành quy định rất chặt chẽ nhiệm vụ quyền hạn khi THQCT trong 

TTHS của VKS. Quá trình THQCT của VKS phải phù hợp, đúng theo quy định của 

 iến pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự,  uật tổ chức VKSND năm 2013. 

VKS giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, tính quyết định xuyên suốt trong quá trình điều 

tra, truy tố; vì vậy VKS không những tự mình bảo đảm tuân thủ pháp luật mà còn đảm 

bảo các quy định pháp luật trong hoạt động tố tụng của  QĐT được chấp hành nghiêm 

chỉnh, thống nhất. 

Khi THQCT ở giai đoạn điều tra, VKS  trước hết phải bảo đảm các hoạt động tố 

tụng được thực hiện đúng thẩm quyền. VKS chỉ được tiến hành những hoạt động, 

quyết định áp dụng các biện pháp mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền hoặc phải 

thực hiện những hoạt động, quyết định áp dụng những biện pháp nhất định mà pháp 

luật quy định là nghĩa vụ, trách nhiệm VKS phải thực hiện trong giai đoạn điều tra vụ án. 

Nếu trong quá trình THQCT ở giai đoạn điều tra, VKS  không thực hiện quyền hạn, 

nhiệm vụ pháp luật quy định khi cần thiết hoặc thực hiện các hoạt động vượt thẩm quyền 

cho phép thì đó là sự vi phạm pháp luật và những sai phạm này đương nhiên sẽ ảnh hưởng 

đến việc đạt được các mục tiêu tố tụng, đến chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra của 

VKS. 

Ngoài ra VKS còn phải đảm bảo các thời hạn tố tụng mà pháp luật hình sự quy 

định trong giai đoạn điều tra. VKS  được trao các quyền để giám sát việc thực hiện, 

quyền yêu cầu  QĐT thực hiện đúng thời hạn và thậm chí có quyền thực hiện và ra 

quyết định giải quyết (như yêu cầu khởi tố và trực tiếp khởi tố vụ án, bị can...). Vì vậy, 

theo tác giả, mọi sự vi phạm thời hạn tố tụng thì trách nhiệm luôn thuộc về hoặc có 

phần thuộc về VKS  thực hiện nhiệm vụ THQCT, ảnh hưởng đến chất lượng THQCT 

ở giai đoạn điều tra của VKS. 

1.4.3. Đ m b o tính chính  ác, ph  hợp,  hách quan  

Thu thập chứng cứ chứng minh làm rõ hành vi phạm tội và người phạm tội là 

hoạt động nhận thức sự thật khách quan về vụ án. Sự thật khách quan của vụ án chỉ 
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được nhận thức đầy đủ khi các tài liệu, chứng cứ về vụ án được thu thập đầy đủ, toàn 

diện. Trong giai đoạn điều tra, trách nhiệm chính trong việc thu thập chứng cứ chứng 

minh sự thật của vụ án thuộc về  QĐT. VKSND  là cơ quan được giao thẩm quyền và 

có trách nhiệm kiểm sát các hoạt động điều tra  nh m đảm bảo” cho các chứng cứ thu 

thập đươc có tính khách quan, đầy đủ và toàn diện. Vì vậy trong việc thu thập chứng 

cứ, hoạt động THQCT  của VKS chỉ tác động, góp phần cùng với  QĐT nhằm thu 

thập chứng cứ đầy đủ, khách quan, toàn diện để làm rõ hành vi phạm tội và người 

phạm tội, góp phần đạt được mục tiêu của TTHS. Vì vậy, mức độ chính xác, phù hợp, 

khách quan của hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói chung và 

các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam nói riêng phụ thuộc rất 

nhiều vào năng lực nhận thức của cá nhân những người tiến hành tố tụng. Nếu như cá 

nhân những người tiến hành tố tụng nhận thức kết luận vấn đề phù hợp với phản ánh 

khách quan của tài liệu chứng cứ thì phương án lựa chọn để giải quyết vấn đề sẽ có 

căn cứ và việc giải quyết vụ án được chính xác, khách quan.  gược lại nếu như nhận 

định có tính chủ quan, không phù hợp với phản ánh của tài liệu, chúng cứ đã có, các 

quyết định của VKS có thể dẫn đến hậu quả bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan, sai; xâm 

phạm quyền và lợi ích của người tham gia tố tụng. 

Một trong những yêu cầu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong THQCT 

ở giai đoạn điều tra là tính có căn cứ. Tính có căn cứ là yêu cầu đặt ra đối với mọi hoạt 

động tố tụng. Tính có căn cứ đòi hỏi mọi hoạt động tố tụng VKS  thực hiện khi 

THQCT  phải được đưa ra trên cơ sở phân tích, đánh giá, giá trị chứng minh của các 

tài liệu phản ánh tại hiện trường, tài liệu trong hồ sơ tin  áo, tố giác về tội phạm, trong 

hồ sơ vụ án để xác định nội dung hành vi vi phạm, tội phạm từ đó đối chiếu với các quy 

định của pháp luật để quyết định lựa chọn phương án giải quyết và lựa chọn quyền năng 

được trao theo quy định của pháp luật để giải quyết vấn đề: xác định có hay không dấu 

hiệu phạm tội, hành vi phạm tội, trường hợp áp dụng, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn... từ đó 

lựa chọn sử dụng các quyền được trao theo quy định tại Điều 112 Bộ luật TTHS một cách 

phù hợp. 
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1.4.4. Đ m b o tính kịp thời, hợp lý và hiệu qu   

Sử dụng kịp thời quyền năng được pháp luật trao khi THQCT ở giai đoạn điều 

tra là một yêu cầu đặt ra đối với VKS. Tính kịp thời của VKS luôn ảnh hưởng đến chất 

lượng hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố người phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. Tính kịp thời của hoạt động sử dụng quyền năng của VKS  khi 

THQCT còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 

tham gia tố tụng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân của bị can. (Ví dụ: nếu 

không kịp thời trong việc xem xét, quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 

trong trường hợp việc bắt khẩn cấp không đủ căn cứ có thể dẫn đến hậu quả người bị 

bắt, bị tạm giữ trái pháp luật). 

Pháp luật TTHS quy định cho VKS  một phạm vi các quyền hạn, nhiệm vụ rất cụ 

thể. Tuy nhiên thực tiễn THQCT ở giai đoạn điều tra của VKS cho thấy, không phải 

mọi trường hợp tất cả các quyền năng pháp lý của VKS  đều được sử dụng. Ngoài 

những quyền đồng thời là trách nhiệm mà VKS cần phải thực hiện như: phê chuẩn các 

quyết định khởi tố về hình sự, phê chuẩn các quyết định áp dụng biện pháp ngăn 

chặn...thì có những quyền việc sử dụng hay không sử dụng phụ thuộc vào ý chí của 

các chủ thể có nhiệm vụ THQCT đối với các vụ án đó, như quyền yêu cầu điều tra, 

quyền trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra... Đánh giá, so sánh mức độ hợp lý 

hiệu quả của việc sử dụng quyền năng của VKS khi THQCT căn cứ vào diễn biến của 

quá trình tố tụng và kết quả đạt được các mục tiêu của quá trình điều tra, góp phần làm 

rõ các vấn đề cần chứng minh trong vụ án một cách chính xác, khách quan, toàn diện. 

1.4.5. Về tỷ lệ án đình chỉ điều tra, án tr  hồ sơ điều tra bổ sung và tiến độ gi i 

quyết án 

Theo Hệ thống chỉ tiêu cơ  ản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành 

kiểm sát nhân dân ban hành theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 của 

Viện trưởng VKS nhân dân tối cao, một số chỉ tiêu đặc thù đánh giá chất lượng THQCT ở 

giai đoạn điều tra các tội xâm phạm hoạt  

Về chỉ ti u án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội. Theo qui định tại điểm 

3.4. thuộc Mục II, chỉ tiêu chung để đánh giá chất lượng THQCT của VKS trong giai 

đọan điều tra là 100% không có án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội. Đó là 
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các trường hợp: Đình chỉ điều tra vì hành vi của bị can không đủ yếu tố cấu thành tội 

phạm; hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ chứng minh bị can đã thực hiện 

hành vi phạm tội; không có sự việc phạm tội xảy ra [44]. 

  Về chỉ tiêu án trả hồ s  để điều tra b  sung. Theo qui định tại điểm 3.5 thuộc 

Mục II, chỉ tiêu chung để đánh giá chất lượng THQCT của VKS trong việc trả  QĐT 

hồ sơ để điều tra bổ sung là không quá 6% [44]. 

Về chỉ tiêu tiến độ giải quyết án trong giai đoạn thực hành quyền công tố các tội 

xâm phạm H TP  

 Theo qui định tại điểm 3.3. thuộc Mục II, chỉ tiêu chung để đánh giá tiến độ giải quyết 

án trong giai đoạn điều tra là 80% trở lên trên tổng số vụ án mà  QĐT thụ lý, giải 

quyết trong kỳ [44]. 

1.5. Các y u tố ảnh hưởng, tá   ộng   n chất lượng thực hành quyền công tố 

án xâm phạm hoạt  ộng tư pháp trong gi i  oạn  iều tra 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động đến chất lượng THQCT  ở giai đoạn điều tra vụ án 

hình sự nói chung và các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam nói riêng. 

Theo tác giả, những ảnh hưởng, tác động đến chất lượng của hoạt động này tập trung ở các 

yếu tố sau: 

1.5.1. Quan đ ểm  đường lối, chính sách của Đảng và N à nước về công tác thực 

hành quyền công tố ở g a  đoạn đ ều  ra      ội xâm phạm hoạ  động  ư p  p 

Toàn bộ hoạt động thực hiện chức năng THQCT trong TTHS và chất lượng 

THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND ở Việt  am đều 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội và 

nằm trong tiến trình thực hiện cải cách tư pháp. Đây được coi là một trong những chủ 

trương lớn của Đảng và  hà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết số 49/NQ-

TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, 

phần mục tiêu quan điểm cải cách tư pháp khẳng định: “xây dựng nền tư pháp trong 

sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng  ước hiện đại phục vụ 

nhân dân, phụng sự tổ quốc…cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của 

Đảng”.  ề phương hướng cải cách tư pháp,  ghị quyết đã chỉ rõ: “Đảng lãnh đạo chặt 

chẽ  ĐTP của các cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức cán bộ, khắc phục tình trạng 
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cấp ủy Đảng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào  ĐTP”.  ề  các 

nhiệm vụ cải cách tư pháp  ghị quyết nhấn mạnh: “Quy định trách nhiệm hình sự 

nghiêm khắc hơn đối với những tội phạm là người có thẩm quyền trong thực thi pháp luật, 

những người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội.  gười có chức vụ càng cao mà lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội thì càng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho 

người khác” [4]. 

 Trên tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị và 

Hiến pháp năm 2013 về quyền tư pháp và  ĐTP, đồng thời để khắc phục những điểm 

hạn chế, bất cập trong thực tiễn cần phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của BLHS về 

nhóm các tội xâm phạm  ĐTP, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, 

chống tội phạm hiện nay. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng là yếu tố bảo 

đảm cho VKSND cùng với các cơ quan tư pháp khác “phải là chỗ dựa thực sự của 

nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu 

hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả với các loại 

tội phạm và vi phạm” [4]. 

1.5.2.     độ  oàn     n  ủa p  p lu      l  n quan ản   ưởng đ n v  c thực 

hành quyền công tố ở g a  đoạn đ ều  ra      ội xâm phạm hoạ  động  ư p  p  

Để hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND 

tối cao ở  iệt  am có chất lượng, hiệu quả trước hết phải có một hệ thống pháp luật 

hoàn chỉnh, đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với các quy luật khách quan của sự phát triển 

kinh tế - xã hội, và điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, đáp ứng yêu cầu đòi 

hỏi của đất nước ở mỗi thời kỳ phát triển.  ơ sở pháp lý càng hoàn thiện thì hoạt động 

THQCT của VKSND càng được bảo đảm, như  iến pháp, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố 

tụng hình sự,  uật tổ chức VKSND, các  ghị quyết của Đảng...có tác động trực tiếp 

đến hoạt động này, vì trong THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của 

VKSND tối cao ở  iệt  am phải tuân thủ các quy định của pháp luật cả về luật nội 

dung và luật hình thức.  í dụ: 

- Về việc tuân thủ luật hình thức: Yêu cầu này đòi hỏi khi THQCT  phải đúng thẩm 

quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của Bộ luật TTHS hiện hành.  gười tiến 

hành tố tụng, người tham gia tố tụng, các quyết định tố tụng của VKS phải được ban 
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hành theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định.  

- Về việc tuân thủ luật nội dung: Yêu cầu của tính hợp pháp đòi hỏi việc THQCT 

của VKS phải tuân thủ các luật nội dung. Luật nội dung chủ yếu mà VKS phải tuân 

thủ là luật hình sự. Việc xác định tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, miễn 

trách nhiệm hình sự… phải đúng quy định của pháp luật hình sự. Những sai lầm khi 

THQCT trong TTHS sẽ dẫn đến các quyết định của VKSND không có căn cứ, trái 

pháp luật. 

1.5.3.   ng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của cán  ộ, KSV  nh hư ng đến 

chất lượng thực hành quyền công tố   giai đoạn điều tra các tội xâm phạm hoạt 

động tư pháp 

Yếu tố năng lực, trình độ thể hiện ở khả năng nhận thức đúng đắn đường lối, 

quan điểm của Đảng về công cuộc cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới; thể hiện sự nhanh nhạy về đánh giá tình hình tội phạm, 

phương thức, thủ đoạn của tội phạm, khả năng vận dụng pháp luật trong thực tiễn của 

cán  ộ, KSV, đó là sự chuyển hóa từ tư duy lý luận sang hoạt động thực tiễn, bằng 

chính hành vi của mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người bảo vệ pháp luật. 

 ăng lực vận dụng pháp luật trong thực tiễn đòi hỏi cán bộ, KSV phải hiểu biết sâu 

sắc bối cảnh chính trị - xã hội, xu hướng phát triển của thời đại và diễn biến tình hình 

vi phạm, tội phạm; nắm rõ nhân thân, động cơ, mục đích và các điều kiện dẫn đến 

hành vi phạm tội; khả năng chọn đúng điều khoản pháp luật để áp dụng và đối chiếu, so 

sánh với quyết định, hành vi của  QĐT và cá nhân liên quan, nhằm kịp thời phát hiện vi 

phạm, tội phạm. 

Yếu tố năng lực, trình độ còn thể hiện ở sự tinh thông pháp luật trong công việc 

mà KSV thực hành quyền công tố đảm nhận và thực hiện chúng với tinh thần trách 

nhiệm cao, tránh hiện tượng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, trì trệ, hoặc thờ ơ lãnh 

đạm, vô cảm đối với số phận, tính mạng con người, với tài sản của  hà nước và của 

nhân dân 

Bên cạnh đòi hỏi KSV thực hành quyền công tố phải có trình độ, năng lực thì yếu 

tố phẩm chất đạo đức của người cán  ộ  iểm sát cũng hết sức quan trọng. Một trong 

những phong trào mà ngành Kiểm sát nhân dân đề cao là cuộc vận động “ ọc tập và 
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làm theo tấm gương đạo đức Hồ  hí  inh”, từ đó mỗi cán bộ, KSV cần tu dưỡng, rèn 

luyện phẩm chất, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của ngành nói chung và đặc biệt 

trong hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP nói riêng, xứng 

đáng với lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ, KSV Ngành kiểm sát, đó là : "Công minh, 

chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.  ó như thế, ngành Kiểm sát nhân dân 

mới xây dựng được đội ngũ cán  ộ, KSV:  Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh 

thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh  kỷ cư ng v  trách nhiệm”; từ đó tăng cường 

kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân để đáp ứng yêu 

cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị nhằm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ mà Hiến pháp đã quy định: “VKSND có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, 

bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa,  ảo vệ lợi ích 

của  hà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp 

luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất” [4]. 

1.5.4. Mối quan hệ phối hợp trong hoạt động tố tụng hình sự   giai đoạn điều tra

các tội xâm phạm hoạt động tư pháp giữa cơ quan tư pháp và đơn vị thực hành quyền 

công tố  

Tuy cùng là đơn vị trực thuộc VKSND tối cao song  QĐT (Cục 1) và cơ quan 

VKS được giao THQCT và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm  ĐTP (Vụ 2) là hai 

đơn vị độc lập, chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng có trách nhiệm phối hợp, chế 

ước lẫn nhau theo quy định của pháp luật TTHS để thực hiện nhiệm vụ chung là phát 

hiện, điều tra, truy tố các tội xâm phạm  ĐTP.  

 hi nói đến quan hệ giữa  QĐT và VKS trước hết phải thấy được quyền uy của 

VKS đối với  QĐT. Điều này xuất phát từ đặc điểm riêng của hoạt động TTHS. 

Những khuyết điểm, sai lầm trong hoạt động điều tra của  QĐT sẽ dẫn đến những sai 

lệch sự thật của vụ án. Sự chế ước của VKS đối với  QĐT là hoàn toàn cần thiết, đảm 

bảo cho hoạt động điều tra nói riêng và hoạt động tố tụng nói chung đạt đến mục đích, 

hiệu quả cuối cùng.  gược lại, uy quyền của VKS đối với  QĐT trong hoạt động điều 

tra cũng không thể không có sự kiểm soát, chế ước nhằm tránh sự lạm quyền. Sự chế 

ước ngược lại từ phía  QĐT đối với hoạt động kiểm sát của VKS cũng tồn tại khách 

quan bằng một cơ chế pháp lí thích hợp. Ngoài sự chế ước lẫn nhau, giữa hai cơ quan 

này tất yếu tồn tại sự hỗ trợ lẫn nhau mà lí luận TTHS gọi là quan hệ phối hợp. Sự 
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phối hợp này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

mình. Hoạt động kiểm sát của VKS ngoài mang tính chế ước, nó còn có ý nghĩa tác 

động đảm bảo giá trị pháp lí cho kết quả hoạt động điều tra của  QĐT. Kết quả hoạt 

động điều tra tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VKS thực hiện chức năng công tố của 

mình...Tất nhiên, mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan luôn được thực hiện trên cơ 

sở pháp lí và nhằm đến mục tiêu chung của hoạt động TTHS. “ hi có vướng mắc 

trong quan hệ phối hợp thì  ãnh đạo hai đơn vị họp bàn thống nhất giải quyết. Trường 

hợp  ãnh đạo hai đơn vị chưa thống nhất được quan điểm giải quyết thì báo cáo Lãnh 

đạo VKSND tối cao phụ trách khối xin ý kiến chỉ đạo giải quyết” [45]. 

1.5.5. Vai trò của báo chí, truyền thông  

Vai trò của  áo chí, truyền thông sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hành 

quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao  iệt 

 am, nhất là các tin  ài, phóng sự về sự việc phạm tội và thông tin xử lý của các cơ 

quan tư pháp. Báo chí, truyền thông còn có ảnh hưởng tới việc tuyên truyền, phổ  iến 

giáo dục pháp luật cho cán  ộ và nhân dân để mọi người nắm được các quy định của 

pháp luật, từ đó họ có ý thức tự giác tuân theo pháp luật. 

1.5.6.  ác yếu tố  hác 

 ác yếu tố khác có ảnh hưởng đến chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các 

tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao  iệt  am như sau: 

- Tiêu chí về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác thanh tra, kiểm tra của 

 ãnh đạo đơn vị đối với hoạt động của cấp dưới. Đây là hoạt động rất quan trọng, cần 

thiết, thông qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lí các  vi phạm 

trong  ĐTP.  

-  iệc giám sát của các cơ quan dân cử và của nhân dân về THQCT trong TTHS 

các tội xâm phạm  ĐTP.  iệu quả công tác giám sát của các cơ quan dân cử và nhân 

dân đối với cơ quan tư pháp  ằng nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua việc 

nghe  áo cáo, thẩm tra và cho ý kiến về  áo cáo công tác tại các kỳ họp Quốc hội có 

tác động tới chất lượng THQCT  ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của 

VKSND tối cao  iệt  am. 

- Các yếu tố về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn cho hoạt động 

điều tra, truy tố của  QĐT, VKS. Đây vừa là điều kiện, vừa là tiêu chí để đánh giá 
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chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra, bởi lẽ các yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động của cán bộ, KSV khi THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

 ĐTP. Ví dụ như các điều kiện về phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động khám 

nghiệm, giám định; cơ sở vật chất phục vụ cho việc tạm giữ, tạm giam để tránh thông 

cung, trốn khỏi nơi giam, giữ.... 

- Chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán  ộ, KSV. Thực tế cho thấy, cán bộ, 

KSV có ổn định về tư tưởng, điều kiện vật chất được đảm bảo thì mới tận tâm, tận lực 

để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mới có sự linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của ngành. 

- Để đảm  ảo khách quan trong điều tra và quyền lợi cho  ị can, khi  ị can có 

yêu cầu hoặc luật quy định các trường hợp phải có luật sư tham gia tố tụng,  QĐT 

yêu cầu Đoàn luật sư phân công luật sư cử người tham gia tố tụng  ào chữa cho các 

 ị can, đảm  ảo quyền lợi cho họ có ý nghĩa trong thực hiện chính sách của nhà 

nước, và nâng cao chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP 

của VKSND. Song để đảm  ảo cùng lúc yêu cầu đấu tranh,  í mật nghiệp vụ, thời 

hạn điều tra, quyền và nghĩa vụ của người  ào chữa hiện nay vẫn còn hạn chế do 

chưa có văn  ản hướng dẫn cụ thể. 

K t luận  hương 1 

Luận văn tập trung phân tích những vấn đề lý luận về quyền công tố, THQCT, 

thực hành quyền công tố  ở giai đoạn điều tra,  ĐTP, tội xâm phạm  ĐTP; những 

nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm 

phạm  ĐTP. Qua đó,  uận văn đã đưa ra khái niệm chất lượng THQCT ở giai đoạn 

điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND và tiêu chí để đánh giá chất lượng và 

các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội 

xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam. Sự phân tích, lý giải các vấn đề 

nêu trên là tiền đề, cơ sở để tác giả đánh giá thực trạng chất lượng THQCT ở giai đoạn 

điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt  am trong 5 năm (2009 -

2013) ở  hương 2. 
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Chương 2 

  Ự      G    G       Ự                G       

     P         Đ  G    P  P     G G    Đ    Đ        

 

2.1.  hái quát tình hình tội xâm phạm hoạt  ộng tư pháp 

Tội phạm xâm phạm  ĐTP những năm gần đây xảy ra diễn biến phức tạp. Trong 

5 năm từ 2011-2015. Thông qua hoạt động kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội 

phạm. Trước 1.7.2015 là Vụ 2 nay là Vụ 6 - VKSTC đã phối hợp tốt với Cục 1 trong  

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phân công KSV kịp thời kiểm sát hoạt động 

giải quyết tố giác, báo về tội phạm đối với tất cả các tố giác, tin báo về tội phạm mà 

 QĐT đã thụ lý giải quyết.  àng tháng,  ãnh đạo đơn vị đều họp bàn với  QĐT  về 

các biện pháp thúc đẩy tiến độ, chất lượng của việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm, phân công một KSV chuyên trách nắm và quản lý tố giác, tin báo tội phạm của 

 QĐT, kịp thời cung cấp cho  QĐT  những tố giác, tin báo về tội phạm mà Vụ 6 nắm 

được thông qua công tác kiểm sát ở các lĩnh vực khác. Khi  QĐT kết thúc xác minh 

tin báo, tố giác tội phạm, Vụ 6 phân công KSV nghiên cứu kịp thời, đánh giá toàn diện 

và khách quan các chứng cứ, tài liệu do  QĐT thu thập được để đưa ra đường lối giải 

quyết một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Kết 

quả trong 5 năm qua, do làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội 

phạm, phối hợp tốt với  QĐT trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nên 

 QĐT đã khởi tố 138 vụ, chất lượng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm ngày càng 

được nâng lên. Nếu năm 2011 trong 96 tố giác, tin báo kết thúc xác minh  QĐT chỉ 

khởi tố được 12 vụ án đạt khoảng 13% thì năm 2014, trong 130 tố giác, tin báo kết 

thúc xác minh  QĐT khởi tố 33 vụ án đạt tỷ lệ 25%. Trong 6 tháng đầu năm 2016, 

trong 18 tố giác, tin báo kết thúc xác minh  QĐT khởi tố được 5 vụ án đạt khoảng 

28%.  

Trong tổng số án do  QĐT VKSND tối cao (Cục 1)  khởi tố, điều tra từ năm 2011 

đến nay, các tội xâm phạm  ĐTP thuộc  hương      BLHS năm 1999  khởi tố chiếm số 

lượng không lớn. Theo báo cáo của Cục 1 và số liệu kiểm sát điều tra của Vụ 6 VKSND 

tối cao thì án xâm phạm  ĐTP do Cục 1 khởi tố điều tra tăng cao trong năm 2013 và năm 
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2014, tuy nhiên từ năm 2015 đến nay, số vụ khởi tố điều tra có giảm nhẹ, 6 tháng đầu năm 

2016 khởi tố điều tra 3 vụ/ 3 bị can, (xem bảng 2.1).  

Bảng 2.1: Thống kê số liệu án xâm phạm  Đ P  

do Cục 1, VKSND tối cao khởi tố mới từ năm 2011-2015 

 ăm 

Tổng số án 

Cục 1 khởi tố 

 iều tra mới 

 rong  ó:  á  tội xâm phạm 

 Đ P theo  hương      

BLHS năm 1999 

Tỷ lệ 

Vụ Bị can Vụ Bị can Vụ Bị can 

2011 12 16 4 9 33 56 

2012 16 18 9 16 56 89 

2013 41 52 17 21 41 40 

2014 55 51 16 14 29 27 

2015 33 14 7 7 21 50 

Nguồn: Báo cáo t ng kết công tác của Cục 6 từ năm 2011-2015 [50]. 

Về cơ cấu tội phạm án xâm phạm  ĐTP, qua số liệu từ năm 2011 trở lại đây, 

trong tổng số 22 tội danh án xâm phạm  ĐTP được quy định tại 22 Điều thuộc chương 

XXII của BLHS năm 1999, (gồm từ Điều 293 đến Điều 314), Cục 6 chỉ khởi tố tập trung 

ở 7 loại tội, chiếm tỷ lệ 32% tổng số tội danh án xâm phạm  ĐTP quy định trong BLHS. 

Cụ thể các loại tội xâm phạm  ĐTP đã được khởi tố như sau, (xem bảng 2.2). 
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Bảng 2.2:  ơ  ấu tội phạm án xâm phạm  Đ P  

do Cục 1, VKSND tối cao khởi tố  iều tra từ năm 2011-2015 

Tội danh 
Điều 

luật 

 ăm 

2011 

 ăm 

2012 

 ăm 

2013 

 ăm 

2014 

 ăm 

2015 
Tổng 

  tháng  ầu 

năm 2016 

Vụ/bị 

can 

Vụ/bị 

can 

Vụ/bị 

can 

Vụ/bị 

can 

Vụ/bị 

can 

Vụ/bị 

can 
Vụ/bị can 

Không truy cứu 

T  S người có tội 
294   3/5 1/0 1/1 5/6  

Ra quyết định trái 

pháp luật 
296 3/4 2/2 3/0 3/2 1/1 12/9  

Dùng nhục hình 298   4/8 4/7 2/2 10/17  

Làm sai lệch hồ sơ 

vụ án 
300  1/1 1/2 2/0 3/3 7/6 ½ 

Thiếu trách nhiệm để 

người bị giam, giữ trốn 
301  6/13 5/5 5/4  16/22 2/1 

Không thi hành án 305   1/1   1/1  

Đánh tháo người bị 

giam, giữ, người 

đang  ị dẫn giải… 

312 1/5   1/1  2/6  

Tổng 4/9 9/16 17/21 16/14 7/7 53/67 3/3 

 Nguồn: Báo cáo t ng kết công tác của Vụ 6 từ năm 2011-2015 [51]. 

Trong 7 tội danh án xâm phạm  ĐTP Cục 1 đã khởi tố, bị khởi tố nhiều nhất là 

tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ  trốn” (Điều 301) có số vụ khởi tố là 16 

vụ, chiếm tỷ lệ 30 % trong tổng số 53 vụ đã khởi tố. Tiếp đó là tội “Ra quyết định trái 

pháp luật” (Điều 296), 12 vụ chiếm tỷ lệ 23 %, tội “Dùng nhục hình” (Điều 298) 10 

vụ chiếm tỷ lệ 19 %. Các loại tội khác trong nhóm tội này chỉ  khởi tố được một vài 

vụ, tội   h ng thi h nh án” (Điều 305) trong thời gian qua chỉ khởi tố có 1 vụ, tỷ lệ 2 

%. Còn lại 15 tội danh thuộc chương các tội xâm phạm  ĐTP, trong vòng hơn 5 năm 

từ năm 2011 trở lại đây chưa có vụ nào được khởi tố. Nếu như trước đây đa số chỉ 

khởi tố người phạm tội không giữ chức vụ cao trong các cơ quan tư pháp như ĐT , 

Thẩm phán, Chấp hành viên… thì nay có nhiều vụ án người phạm tội giữ chức vụ 
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quản lý là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng của các cơ quan tư pháp. Nghiên cứu những vụ 

án xâm phạm  ĐTP mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp cho thấy 

tội phạm xảy ra ở tất cả các cơ quan tư pháp:  ông an, Toà án, VKS, Thi hành án. Số 

lượng cán bộ tư pháp phạm tội chủ yếu tập trung ở cấp quận huyện vì đây là các đơn vị 

trực tiếp tiến hành các hoạt động tố tụng  an đầu cũng như xét xử ở cấp sơ thẩm, thực 

hiện các hoạt động bổ trợ tư pháp.  ác vụ án xảy ra ở cấp huyện thường chiếm từ 70-

80% tổng số vụ xảy ra trên thực tế. 

Tình hình khởi tố một số tội phạm cụ thể như sau: 

- Về tội   h ng tru  c u trách nhiệm hình sự người có tội” (Điều 294). Đã khởi 

tố điều tra 5 vụ/ 6 bị can. Bị can trong các vụ án này đều là những người có thẩm 

quyền, thẩm quyền ở đây được hiểu là thẩm quyền theo quy định của Bộ luật TTHS 

như Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng  QĐT trong việc ra quyết định khởi tố bị can, quy 

kết trách nhiệm hình sự đối với người không có tội trong Bản kết luận điều tra; Viện 

trưởng, Phó Viện trưởng trong việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quy kết trách 

nhiệm hình sự đối với người không có tội trong Bản cáo trạng. Những người khác như 

ĐT ,  S  không phải là chủ thể của tội này bởi họ không có thẩm quyền đối với các 

quyết định trên nhưng họ có thể là đồng phạm với vai trò người giúp sức. Điển hình vụ 

  h ng tru  c u trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại  QĐT  ông an huyện Dầu 

Tiếng (Bình Dương) và vụ xảy ra tại  QĐT  ông an Thành phố  ao  ãnh (Đồng Tháp). 

Trong hai vụ án này,  QĐT  ông an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và  QĐT  ông an 

Thành phố  ao  ãnh (Đồng Tháp) đã  ắt quả tang 2 vụ đánh  ạc quy mô lớn song người 

có thẩm quyền của các  QĐT nêu trên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các 

đối tượng đánh  ạc, tổ chức đánh  ạc trong vụ án mà chỉ ra quyết định xử phạt hành chính 

là bỏ lọt tội phạm. 

- Về tội  Ra qu ết định trái pháp luật (Điều 296). Đã khởi tố điều tra 12 vụ/ 9 bị 

can. Tội phạm được thực hiện bởi các hành vi ra các quyết định trong hoạt động điều 

tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Ở đây được hiểu là một văn  ản tố tụng được xác lập 

trong từng giai đọan tố tụng như quyết định đình chỉ điều tra, quyết định kê biên tài 

sản, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

 ên đương sự…Tính trái pháp luật của quyết định thể hiện ở chỗ không có căn cứ hoặc 
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không đúng với căn cứ theo quy định của pháp luật, có thể trái toàn bộ nội dung hoặc 

một phần của quyết định. Tình tiết gây thiệt hại cho lợi ích  hà nước, quyền lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, công dân là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội này. Điển hình 

vụ  Ra quyết định trái pháp luật” xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà 

Trưng, TP.  à  ội, bị can trong vụ án này là Trịnh Ngọc Chung, nguyên Chi cục 

trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận  ai Bà Trưng,  à  ội. Trong quá trình thực 

hiện quyết định ủy thác thi hành án của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, 

ngày 28/6/2011,   hung đã  an hành quyết định cưỡng chế giao nhà (ở địa chỉ 194 phố 

Huế, Hà Nội) cho người trúng đấu giá trái pháp luật, bởi trước đó, chính  hung đã ký 

quyết định đình chỉ thi hành án, sau khi có quyết định giám đốc thẩm của Tòa Kinh tế 

TAND tối cao; thiệt hại do quyết định cưỡng chế giao nhà trái pháp luật gây thiệt hại 

cho gia đình ông  oàng  gọc Minh, chủ sở hữu ngôi nhà lên tới hơn 6,6 tỷ đồng.  

- Về tội “Dùng nhục hình” (Điều 298). Đã khởi tố điều tra 10 vụ/ 17 bị can. Tội 

phạm được thực hiện bởi hành vi như đánh đập, bắt nhịn đói, nhịn khát, không cho 

ngủ, xét hỏi suốt ngày đêm… gây mệt mỏi về tinh thần, đau đớn về thể xác cho người 

đang  ị điều tra, truy tố, xét xử, người đang  ị giam, giữ. Do đó, chủ thể phải là những 

người có trách nhiệm trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án  như 

ĐT ,  S , Thẩm phán, những người đang làm công tác quản lý các Nhà tạm giữ, Trại 

tạm giam. Trên thực tế, hành vi dùng nhục hình chủ yếu phát sinh trong hoạt động điều tra 

thu thập chứng cứ của  QĐT.  ột số vụ án tính chất nghiêm trọng, phức tạp, ảnh hưởng 

đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng, được các cơ quan Đảng,  hà nước và dư 

luận đặc biệt quan tâm. Điển hình vụ 5 Công an Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) dùng 

nhục hình gây ra cái chết đối với anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, trú tại xã  òa Đồng, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) vào ngày 13/5/2012. Cục 6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 

với Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Tấn Quang, Phạm Ngọc 

Mẫn và Đỗ  hư  uy để điều tra về hành vi   ùng nhục hình” dẫn tới chết người; sau đó 

đã khởi tố bị can đối với  ê Đức  oàn, nguyên Phó trưởng công an Thành phố Tuy Hòa 

(tỉnh Phú Yên) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án 

dùng nhục hình dẫn tới chết người gây xôn xao dư luận nêu trên. Trong thời điểm hiện 

nay, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến vụ  Nguyễn Hoàng Quân, nguyên Thiếu tá, ĐT  
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 ơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng và Triệu Tấn  ưng (nguyên ĐT   ông 

an tỉnh Sóc Trăng) có hành vi   ức cung, dùng nhục hình dẫn đến khởi tố, bắt giam oan, 

sai 7 người về hành vi Giết người, Che dấu tội phạm xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng.  iên quan 

vụ việc, ông Phạm  ăn  úi, nguyên  iểm sát viên VKSND tỉnh Sóc Trăng  ị khởi tố về 

tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

- Về tội  L m sai lệch hồ s  vụ án” (Điều 300). Đã khởi tố điều tra 7 vụ/ 6 bị 

can. Tội phạm được thực hiện bởi các hành vi thêm, bớt, đánh tráo, sửa đổi, hủy bỏ 

hoặc cố ý làm hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án nhằm mục đích làm cho hồ sơ của 

vụ án bị sai lệch, không đúng với thực tế khách quan mà vụ án đó đã xảy ra như sửa 

chữa kết luận giám định thương tích; thêm  ớt vật chứng của vụ án; sửa chữa, thêm 

bớt lài khai của bị can, người bị hại, người làm chứng; sửa chữa biên bản phiên tòa, 

biên bản nghị án… hủ thể của tội phạm có thể là ĐT , KSV, Thẩm phán, Hội thẩm 

nhân dân, Thư ký Tòa án,  gười bào chữa…Điển hình vụ  L m sai lệch hồ s  vụ án” 

xảy ra tại Bắc Giang, Đặng Thế Vinh, nguyên KSV thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang và 

Trần Nhật Luật, Phó trưởng công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trong quá trình 

điều tra, truy tố vụ án Giết người xảy ra ngày 15/8/2003 tại thôn  e, xã  ghĩa Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến hậu 

quả ông Nguyễn Thanh Chấn (trú tại xã  ghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Băc 

Giang) bị kết tội Giết người, tuyên án chung thân và phải ngồi tù oan 10 năm, đặc biệt 

gây xôn xao dư luận về sai phạm nghiêm trọng của cán bộ ngành tư pháp.  

-  Về tội  Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” (Điều 301). Đã khởi tố 

điều tra 16 vụ/ 22 bị can. Trong loại tội này, người phạm tội là những người có trách 

nhiệm trong việc quản lý, canh gác, dẫn giải người đang  ị giam, giữ như Giám thị, 

quán giáo, cán bộ dẫn giải, ĐT …đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, canh gác, 

dẫn giải người bị giam, giữ để cho người đó trốn. Điển hình vụ: “Thiếu trách nhiệm để 

người bị giam trốn” xảy ra tại Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thiếu tá 

 ê  oàng Đô (S  1957), nguyên Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp 

Nhà tạm giữ; Trung tá  ê  ăn  go (S  1960), nguyên Đội phó Đội cảnh sát bảo vệ và 

hỗ trợ tư pháp  hà tạm giữ;  ê  oàng  ũ (S  1989), chiến sĩ nghĩa vụ, trong những 

tháng đầu năm 2010 liên tục để xảy ra 3 vụ, 5 đối tượng bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ và khi 
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đi chữa bệnh, trong đó có  guyễn Đình Tuấn (phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy 

và đã có 5 tiền án) được đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần 

Thơ đã  ỏ trốn khỏi bệnh viện.  iên quan đến vụ việc, một chiến sĩ khác  ị tước danh 

hiệu Công an nhân dân, hai chiến sĩ  ảnh sát bảo vệ bị khiển trách, 5 cán bộ, chiến sĩ  ị 

kiểm điểm… Đặc biệt một số trường hợp sau  khi trốn khỏi nơi giam, giữ, đối tượng lại 

tiếp tục phạm tội. Điển hình là vụ  oàng  ăn  hung (S  1981, ngụ tại Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương) nguyên thiếu úy, cán bộ trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) phạm tội  Thiếu 

trách nhiệm để phạm nhân trốn khỏi n i giam”, trong khi dẫn giải phạm nhân từ khu vực 

giam giữ ra lao động, để Đào  gọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án phạt 9 năm 6 

tháng tù giam tại Trại giam Hoàng Tiến bỏ trốn khỏi trại giam và cùng đồng bọn gây ra 

vụ án giết người bằng súng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.  

- Tội   h ng thi h nh án” (Điều 305). Đã khởi tố 1 vụ/ 1 bị can. Tội   ánh 

tháo người bị giam, giữ  người đang  ị dẫn giải  người đang  ị xét xử”. Đã khởi tố 2 

vụ/ 6 bị can. 

Về diễn biến tội phạm, căn cứ số liệu thống kê cho thấy, số vụ xâm phạm  ĐTP 

có xu hướng tăng từ năm 2011 đến năm 2015 và giảm trong hai năm gần đây, chỉ riêng 

tội “Làm sai lệch hồ s  vụ án” có xu hướng tăng dần  tuy số vụ không lớn (năm 2014 

tăng 1 vụ, năm 2015 tăng 1 vụ). Qua số liệu đã trình  ày trên đây, có thể hình dung 

phần nào diễn biến của các tội xâm phạm  ĐTP trong thời gian qua. Tuy nhiên, số 

liệu đã nêu chưa phản ánh được thực tế diễn biến các tội xâm phạm  ĐTP. Có thể 

thấy rằng số lượng án xâm phạm  ĐTP khởi tố thấp hơn nhiều so với tội phạm xảy ra 

trên thực tế, có thể lấy ví dụ chứng minh cho nhận định trên.  

Trong 5 năm từ 2011 đến 2015, Toàn quốc khởi tố 713 vụ án theo Điều 311 về 

tội  Trốn khỏi n i giam  giữ…”.  ành vi trốn khỏi nơi giam, giữ thường gắn liền với 

hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn, tuy nhiên trong 5 năm qua chỉ có 

16 vụ/ 22 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” là 

chưa phản ánh đúng diễn biến thực tế của tội phạm này. 

Một ví dụ khác, theo số liệu thống kê của VKSND tối cao, chỉ tính trong năm 

2014 trên toàn quốc, có 57 bị can các cơ quan tố tụng phải đình chỉ điều tra vì không 

tội theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 107 Bộ luật TTHS (có 14 bị can đã  ị tạm giam); 
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năm 2013 có 77  ị can đình chỉ điều tra vì không tội (có 11 bị can đã  ị tạm giam). 

Thế nhưng  ục 1 khởi tố vụ án hình sự về các tội như   ùng nhục hình”,  L m sai 

lệch hồ s  vụ án” so với thực trạng trên là quá ít. Đặc biệt không khởi tố được một vụ 

án nào về tội “Truy c u trách nhiệm hình sự người không có tội” cũng như tội “Ép 

buộc nh n vi n tư pháp l m trái pháp luật”. Điều này rõ ràng không phản ánh đúng 

tình hình tội phạm, nhất là tội phạm do những người có chức vụ, quyền hạn trong 

 ĐTP thực hiện. 

Qua đó có thể thấy rằng, còn một phần đáng kể các tội do những người có chức 

vụ, quyền hạn trong  ĐTP không bị phát hiện, không bị khởi tố hoặc không nằm 

trong số liệu thống kê hình sự, đây là phần tội phạm ẩn. Thực trạng này có nhiều 

nguyên nhân, trước hết do chủ thể của nhóm tội này là chủ thể đặc biệt, có chức vụ, 

quyền hạn trong các cơ quan tư pháp, am hiểu pháp luật, có sự tác động, bênh vực từ 

chính các cơ quan tư pháp, có kinh nghiệm đối phó cho nên thủ đoạn phạm tội rất tinh 

vi, khả năng che giấu dấu vết tội phạm cao.  hông ít trường hợp cơ quan tư pháp chủ 

quản của đối tượng phạm tội tìm cách can thiệp để được xử lý nội bộ, không tích cực 

phối hợp, thậm chí còn gây trở ngại cho hoạt động điều tra.  gười phạm tội cũng 

muốn dựa vào cơ quan để lẩn tránh trách nhiệm, đối phó với  QĐT. Một số vụ án xâm 

phạm  ĐTP nghiêm trọng khi đưa ra truy tố, xét xử nhưng việc giải quyết vụ án  bị 

dây dưa, kéo dài và mức xử phạt chưa nghiêm, chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh 

phòng, chống tội phạm này. Điển hình vụ: Trịnh Ngọc Chung, nguyên Chi cục trưởng 

Chi cục Thi hành án dân sự  quận  ai Bà Trưng phạm tội  Ra qu ết định trái pháp 

luật” khi ban hành quyết định cưỡng chế trái pháp số nhà 194 Phố Huế. Vụ án được 

Cục 1 ra quyết định khởi tố ngày 28/10/2011, sau 3 năm mới được đưa ra xét xử 

(tháng 7/2014) và Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài 

ra còn có nguyên nhân  ơ quan điều tra VKSND tối cao chỉ được tổ chức ở cấp Trung 

ương, không có sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trinh sát, không có trại tạm giam, 

bộ phận kỹ thuật hình sự và các đơn vị bổ trợ tư pháp trong  gành do đó việc phát 

hiện, điều tra thường gặp nhiều khó khăn. Đánh giá đúng thực tế diễn biến các tội xâm 

phạm  ĐTP, kể cả các tội đã và chưa được thống kê, nguyên nhân của tình hình tội 
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phạm có ý nghĩa quan trọng để tìm ra các giải pháp thích hợp đấu tranh phòng, chống 

có hiệu quả đối với các tội phạm này. 

2.2. Đánh giá thự  trạng  hất lượng thự  hành quyền  ông tố án xâm phạm 

hoạt  ộng tư pháp trong gi i  oạn  iều tr  

2.2.1. Trong hoạt động kh i tố vụ án hình sự, kh i tố bị can  

Để nâng cao chất lượng công tố trong hoạt động khởi tố vụ án hình sự, VKS đã 

nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm tra tính có căn cứ và hợp pháp của các quyết 

định khởi tố vụ án hình sự và không khởi tố vụ án hình sự của các cơ quan có thẩm 

quyền; kịp thời phát hiện những sai lầm trong quyết định khởi tố vụ án hoặc không khởi 

tố vụ án hình sự để có biện pháp khắc phục, bảo đảm mọi tội phạm đã phát hiện, nếu 

không có căn cứ để không khởi tố vụ án thì đều phải được khởi tố, mọi quyết định khởi tố 

vụ án không có căn cứ đều phải được hủy bỏ. Đồng thời đã tăng cường trách nhiệm công 

tố trong hoạt động khởi tố bị can, nghĩa là tăng cường trách nhiệm của VKS trong việc 

kiểm tra, xác minh tính có căn cứ và hợp pháp của các tài liệu, chứng cứ để thực hiện tốt 

việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của CQĐT; 

yêu cầu  QĐT khởi tố bị can hoặc tự mình quyết định khởi tố bị can chuyển cho  QĐT 

tiến hành điều tra nhằm bảo đảm bất cứ người thực hiện hành vi phạm tội nào, nếu không 

có những căn cứ loại trừ trách nhiệm hình sự, đều phải bị khởi tố bị can để tiến hành điều 

tra, xử lý trước pháp luật; đồng thời, bảo đảm các quyết định khởi tố bị can đều có căn 

cứ và hợp pháp. 

Đối với các tội xâm phạm  ĐTP, “là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng 

đắn của các  QĐT, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của 

 hà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” [23] thì việc xem xét 

khởi tố hình sự những hành vi này đặc biệt không được phép oan, sai, vi phạm pháp 

luật, vì như thế là “xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan tư pháp” đến hai lần, 

sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan tư pháp cũng như gây  ức xúc 

trong quần chúng nhân dân. Vì vậy trong những năm qua,   S đã rất chú trọng làm tốt 

công tác THQCT ở giai đoạn điều tra trong khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội phạm xâm 

phạm  ĐTP,  ảo đảm mọi tội phạm phát hiện đều được khởi tố, việc khởi tố vụ án,  ị can 

có căn cứ, hợp pháp, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Thực hiện Chỉ 

thị của Viện trưởng VKSND tối cao về việc gắn công tố với điều tra, KSV thực hành 
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quyền công tố  đã  ám sát  QĐT từ giai đoạn kiểm sát hoạt động giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm. Khi nhận được Quyết định khởi tố vụ án kèm theo hồ sơ tài liệu của 

 QĐT, KSV được phân công thụ lý luôn nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu chặt chẽ, khách 

quan, kể cả chứng cứ  uộc tội và gỡ tội, đề xuất chính xác về đường lối xử lý cũng như tội 

danh đã khởi tố; bảo đảm việc phê chuẩn khởi tố bị can chính xác. Do đó, các quyết định 

khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can về tội xâm phạm  ĐTP của  QĐT đều có căn cứ 

và đúng pháp luật. Trong 5 năm qua, tuy số lượng án xâm phạm  ĐTP chiếm tỷ lệ không 

cao, chỉ  chiếm tỷ lệ 7%  tổng số án hình sự kiểm sát điều tra của VKSND tối cao (729 

vụ), song không để xảy ra vụ nào oan, sai đã góp phần củng cố vị thế của ngành trong 

khối các cơ quan tư pháp và nâng cao thành tích chung cho ngành  iểm sát nhân dân 

(xem bảng 2.4). 

Bảng 2.3: So sánh tỉ lệ án xâm phạm  Đ P trong tổng số án thụ lý THQCT, c a 

VKSND tối cao từ năm 2011-2015 

 ăm 

Số vụ Số bị can 

Tổng số án 

VKSND tối 

cao thụ lý 

Tổng số án 

xâm phạm 

 Đ P 

Tỷ lệ 

% 

Tổng số bị 

can VKSND 

tối cao thụ lý 

Các tội 

xâm phạm 

 Đ P 

Tỷ lệ 

% 

2011 144 4  473 9 2 

2012 103 9  344 16 5 

2013 256 17  907 21 2 

2014 98 16  558 14 3 

2015 128 7  707 7 1 

Tổng 729 53 7% 2989 67 2% 

Nguồn: Báo cáo thống kê của  ục T TP   TT        tối cao năm 2011-2015. 

2.2.2. Trong hoạt động duy trì công tố   giai đoạn điều tra 

Th  nhất, về yêu cầu điều tra:  

Yêu cầu điều tra là hoạt động tố tụng quan trọng trong THQCT của Việt kiểm 

sát. Khi THQCT trong giai đoạn điều tra, VKS có nhiệm vụ và quyền hạn : Đề ra yêu 

cầu điều tra và yêu cầu  QĐT tiến hành điều tra; khi xét thấy cần thiết, trực tiếp tiến 

hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật TTHS. Cần phải khẳng định 

rằng, việc  đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu    T tiến h nh điều tra” là một quyền 

năng quan trọng và cơ  ản, đồng thời nó cũng thể hiện trình độ năng lực của KSV khi 
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THQCT trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Hoạt động điều tra có đúng hướng, đầy 

đủ hay không, có kịp thời, hiệu quả hay không một phần rất lớn phụ thuộc vào việc đề 

ra các yêu cầu điều tra của KSV, vì yêu cầu điều tra có tính định hướng cho hoạt động 

điều tra. Thực tiễn đã chỉ ra rằng, nếu KSV có trình độ, năng lực, bám sát tiến độ điều 

tra, nắm chắc hồ sơ vụ án thì đề ra được yêu cầu điều tra có chất lượng, giúp ích rất 

nhiều cho ĐT  nhằm giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và triệt để, góp phần hạn 

chế oan, sai hoặc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm kéo dài việc giải quyết vụ án, 

qua đó, uy tín cùa KSV đối với ĐT  và  QĐT được nâng cao. gược lại, nếu KSV có 

trình độ, năng lực hạn chế, không nắm chắc tiến độ, nội dung vụ án thì chỉ đề ra những 

yêu cầu chung chung, thậm chí không cần thiết làm cho ĐT  không thể thực hiện 

được, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và kết quả điều tra đối với vụ án.  

Trong những năm qua, việc đề ra các yêu cầu điều tra đã được các KSV quan tâm 

và coi trọng nên chất lượng và hiệu quả của bản yêu cầu điều tra từng  ước được nâng 

lên. Các yêu cầu điều tra đã sát đúng với quy định của pháp luật, phản ánh đúng thực 

trạng những mâu thuẫn, vướng mắc về chứng cứ, tội danh đối với từng vụ án cụ thể và 

có căn cứ pháp luật. Chính vì vậy, những năm gần đây, số vụ án xâm phạm  ĐTP phải 

trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tô tụng ngày càng giảm, không để xảy ra tình trạng 

trả hồ sơ điều tra bổ sung với chính lý do   S đã yêu cầu, không có bị can, bị cáo phải 

đình chỉ điều tra vì không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội (xem bảng 2.5). 

Bảng 2.4: Thống kê số liệu thụ lý THQCT các tội xâm phạm  Đ P  

c a VKSND từ năm 2011-2015 

  n vị tính: vụ, bị can 

 ăm 
Vụ/bị 

can 

Thụ lý 

 SĐ  

Đình  hỉ 

 iều tra 

Tạm  ình 

chỉ  iều tra 

Đề nghị 

truy tố 

Số văn bản 

yêu cầu 

 iều tra 

VKS trả 

hồ sơ 

Đ BS 

2011 
Vụ 8   5 

8 
 

Bị can 15   8  

2012 
Vụ 9  1 5 

9 
 

Bị can 16  2 7  

2013 
Vụ 17 2  10 

17 
1 

Bị can 21 2  13 1 
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2014 
Vụ 16 2 1 14 

14 
1 

Bị can 14 3 1 17 1 

2015 
Vụ 7  3 11 

9 
 

Bị can 7   17  

Tổng 

số 

Vụ 57 4 5 45 
57 

2 

Bị can 73 5 3 62 2 

Nguồn: Báo cáo thống kê, của  ục T TP   TT        tối cao năm 2011-2015. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc đề ra yêu cầu điều tra còn hạn chế như: Bản 

yêu cầu điều tra còn chung chung, sơ sài, chưa  ám sát các quy định của Bộ luật 

TT S và chưa theo mẫu do VKSND tối ban hành...  

Th  hai, về Quyết định áp dụng  tha  đ i hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn ở 

giai đoạn điều tra: 

Theo Khoản 3 Điều 13 Luật tổ chức VKSND năm 2002, và nay là Điều ......Luật 

Tổ chức VKSND năm 2013, quy định khi THQCT trong giai đoạn điều tra, VKSND 

có quyền   u ết định áp dụng  tha  đ i, huỷ bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và 

các biện pháp ngăn chặn khác, phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định của    T 

theo qu  định của pháp luật”  

- Về bắt, tạm giữ 

VKS đã tập trung thực hiện tốt công tác bắt giữ và phân loại xử lý ngay từ 

đầu, cán bộ, KSV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm tra chặt chẽ về mặt thủ 

tục căn cứ bắt, tạm giữ, trường hợp cần thiết, KSV trực tiếp hỏi người bị bắt, người 

bị tạm giữ đảm bảo việc bắt, tạm giữ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

Trong 5 năm (2011-2015) VKSND tối cao kiểm sát  ắt tạm giữ hình sự 73 trường 

hợp (bắt khẩn cấp 12, bắt đầu thú, tự thú 61). Các quyết định phê chuẩn, quyết định 

không phê chuẩn đối với các trường hợp bắt, tạm giữ của  QĐT đã khắc phục được 

những sai sót trong việc bắt, giữ như lạm dụng bắt khẩn cấp hoặc việc bắt giữ vi 

phạm các thủ tục TTHS. 100% các trường hợp bắt tạm giữ hình sự đều chuyển khởi 

tố.  ác trường hợp bắt khẩn cấp đều được VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp. 

 hông có trường hợp nào VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, sau đó trả tự do vì 

không phạm tội. 
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- Về bắt tạm giam:  

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, VKSND tối cao ở Việt nam 

đã kịp thời nhưng cẩn trọng trong việc phê chuẩn các lệnh bắt bị can để tạm giam, 

lệnh tạm giam của  QĐT; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp tạm 

giam; quyết định gia hạn tạm giam để điều tra đối với các bị can thuộc nhóm tội 

xâm phạm  ĐTP, bảo đảm việc ra các quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Đặc 

điểm chủ thể tội phạm án xâm phạm  ĐTP là chủ thể đặc biệt, có chức vụ, quyền 

hạn trong các cơ quan tư pháp. Trước khi phạm tội, họ vốn là cán bộ, có thể là đảng 

viên, có chức vụ quản lý, có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động của ngành, 

vì vậy trong nhóm tội này, số lượng bị can, bị cáo bị bắt tạm giam trong giai đoạn 

điều tra không nhiều. Thực tiễn cho thấy, việc bắt tạm giam phải được xem xét phê 

chuẩn đối với từng trường hợp, từng đối tượng cụ thể; đối với trường hợp bắt, giam 

cũng được, không bắt giam cũng được thì không bắt, giam. VKSND tối cao đã thực 

hiện chức năng kiểm sát áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn một cách 

chặt chẽ trên cơ sở diễn biến của quá trình điều tra, đảm bảo tính có căn cứ và hợp 

pháp, tất cả các quyết định phê chuẩn, thay đổi biện pháp ngăn chặn đều được thực 

thi. Kết quả trong những năm qua, không có  ị can nào bị tạm giam, sau  đó trả tự 

do vì bị can không thực hiện hành vi phạm tội, chuyển xử lý hành chính, xử lý kỷ 

luật do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.  hông có trường hợp nào 

VKS hủy bỏ biện pháp tạm giam, thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác, sau đó 

bị can phạm tội mới, bỏ trốn phải ra lệnh truy nã (xem bảng 2.6). 

Bảng 2.5: Thống kê số liệu kiểm sát bắt tạm gi m bị can án xâm phạm  Đ P từ 

năm 2011-2015 

  n vị tính: bị can 

 ăm 
 ổng số tạm 

giam 

VKS phê chuẩn 

Bắt tạm gi m Tạm giam 

2011 2 1 1 

2012 3 2 1 

2013 4 2 2 
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2014 3 2 1 

2015 2 2  

Tổng 14 9 5 

Nguồn: Báo cáo thống kê, của  ục T TP   TT        tối cao năm 2011-2015. 

2.2.3. Trong hoạt động kết thúc công tố   giai đoạn điều tra 

Những hoạt động kết thúc công tố ở giai đoạn điều tra án hình sự bao gồm: truy 

tố bị can và đình chỉ vụ án. Trong trường hợp truy tố bị can, hoạt động THQCT ở giai 

đoạn điều tra kết thúc, chuyển sang giai đoạn tố tụng khác, đó là THQCT trong giai 

đoạn xét xử sơ thẩm án hình sự. Trong trường hợp đình chỉ vụ án, hoạt động công tố 

trong giai đoạn điều tra kết thúc, đồng thời chấm dứt tố tụng đối với vụ án. Trong 5 

năm qua, số án xâm phạm  ĐTP Cục 1 kết thúc điều tra chuyển đến Vụ 6 để thụ lý, 

giải quyết là 45 vụ 62 bị can, chiếm tỷ lệ 24,6%  tổng số án thụ lý giải quyết của Vụ 6 

(183 vụ) và chiếm tỷ lệ 10,7%  tổng số án hình sự thụ lý giải quyết của VKSND tối 

cao (421 vụ). Vụ 6 đã truy tố 21 vụ 23 bị can, tỷ lệ truy tố đạt 46,7% trên tổng số án 

đơn vị thụ lý giải quyết. 100% các vụ án chuyển cho các địa phương truy tố, xét xử 

hoặc ủy quyền xét xử đều được xét xử theo quy định của pháp luật, đúng người, đúng 

tội, không có trường hợp nào bị khởi tố, điều tra, truy tố mà Tòa án tuyên không có tội. 

Đối với các vụ án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đều đảm bảo tính có căn cứ, 

không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội, (xem bảng 2.7). 

Bảng 2.6: Thống kê số liệu án xâm phạm  Đ P  

do Vụ 6, VKSND tối cao thụ lý giải quy t từ năm 2011-2015 

  n vị tính: vụ, bị can 

 ăm Vụ/bị can 
Tổng số thụ lý 

giải quy t 

Đình 

chỉ 

Tạm 

 ình  hỉ 

Chuyển  i 

nơi khá  

Truy 

tố 

2011 
Vụ 5 1  2 4 

Bị can 8 1   4 

2012 
Vụ 5 1  2 3 

Bị can 7 1   3 

2013 Vụ 10 2  5 9 
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Bị can 13 3  13 10 

2014 
Vụ 14 2   3 

Bị can 17 7   4 

2015 
Vụ 11   7 2 

Bị can 17   12 2 

Tổng 

số 

Vụ 45 6 0 16 21 

Bị can 62 12 0 25 23 

Nguồn: Báo cáo t ng kết công tác của Vụ 6 từ năm 2011-2015. 

2.2.4. Về việc đình chỉ điều tra và tạm đình chỉ điều tra  

Khởi tố vụ án hình sự là sự kiện pháp lý mở ra toàn bộ hoạt động điều tra vụ án 

hình sự.  hưng trong quá trình điều tra, truy tố; vụ án phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ 

khép lại toàn bộ hoạt động điều tra, truy tố vụ án nếu thuộc các trường hợp quy định 

tại các Điều 160, 164 và Điều 169 Bộ luật TTHS năm 2003. Theo số liệu thống kê, 

trong 5 qua, số vụ án, bị can phạm tội xâm phạm  ĐTP Vụ 6 đình chỉ là 6 vụ/ 12 bị 

can, chiếm tỷ lệ hơn 13% tổng án xâm phạm  ĐTP VKS thụ lý giải quyết.  ác trường 

hợp VKS đình chỉ chủ yếu thuộc loại tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn 

“ (Điều 301), lý do đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự.  ác trường hợp VKS đình chỉ đều 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ bị can không 

phạm tội, không có trường hợp nào VKS hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của  QĐT 

và ra quyết định truy tố. Đối với các vụ án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đều đảm bảo 

tính có căn cứ, đúng pháp luật. VKS không tạm đình chỉ vụ án, bị can nào. 

2.2.5. Ưu đ ểm, hạn ch  và nguyên nhân của chấ  lượng thực hành quyền công tố 

ở g a  đoạn đ ều  ra      ội xâm phạm hoạ  động  ư p  p  ủa Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao ở      Nam  

2.2.5 1  Ưu điểm v  ngu  n nh n của chất lượng thực hành quyền công tố ở giai 

đoạn điều tra các tội xâm phạm H TP của VKSND tối cao ở  iệt  am  

* Ưu điểm:  

Trong 5 năm qua, công tác THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP 

đã không ngừng được tăng cường, đổi mới về phương pháp và hoạt động, đạt được 

những kết quả đáng khích lệ, thể hiện ở các nội dung sau: 
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- Trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi 

tố, đã chủ động phối hợp với  QĐT trong việc triển khai  các biện pháp quản lý và xử 

lý tố giác, tin báo về tội phạm xâm phạm  ĐTP, bám sát  QĐT từ giai đoạn tiếp 

nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình giải quyết 

vụ án nhằm hạn chế việc khởi tố oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.  

- Trong hoạt động khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, VKS đã nâng cao trách 

nhiệm trong việc kiểm tra tính có căn cứ và hợp pháp của các quyết định khởi tố vụ án 

hình sự và không khởi tố vụ án hình sự của  QĐT; kịp thời phát hiện những sai sót 

trong quyết định khởi tố vụ án hoặc không khởi tố vụ án hình sự để có biện pháp khắc 

phục, bảo đảm mọi tội phạm phát hiện đều phải được khởi tố, mọi quyết định khởi tố 

vụ án không có căn cứ đều phải được hủy bỏ.  Do đó các quyết định khởi tố vụ án, 

quyết định khởi tố bị can về tội xâm phạm  ĐTP của  QĐT đều đảm bảo có căn cứ 

và đúng pháp luật.  

- Trong  hoạt động duy trì công tố trong giai đoạn điều tra 

+ Việc đề ra các yêu cầu điều tra đã được các KSV quan tâm và coi trọng nên 

chất lượng và hiệu quả của bản yêu cầu điều tra từng  ước được nâng lên. Các yêu cầu 

điều tra đã sát đúng với quy định của pháp luật, phản ánh đúng thực trạng những mâu 

thuẫn, vướng mắc về chứng cứ, tội danh đối với từng vụ án cụ thể và có căn cứ pháp 

luật. Chính vì vậy, đã hạn chế được tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng.  

+  Về quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn ở giai đoạn 

điều tra  

  S đã tập trung thực hiện tốt công tác bắt giữ, kiểm tra chặt chẽ về mặt thủ tục căn 

cứ bắt, tạm giữ đảm bảo việc bắt, tạm giữ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

100% các trường hợp bắt, tạm giữ hình sự đều chuyển khởi tố.  ác trường hợp bắt khẩn 

cấp đều được VKS phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp.  hông có trường hợp nào VKS phê 

chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, sau đó trả tự do vì không phạm tội. 

Kịp thời nhưng cẩn trọng trong việc phê chuẩn Lệnh tạm giam đối với bị can của 

 QĐT, thực hiện chức năng kiểm sát áp dụng thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 

một cách chặt chẽ trên cơ sở diễn biến của quá trình điều tra, đảm bảo tính có căn cứ 
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và hợp pháp. Kết quả trong những năm qua, không có  ị can nào bị tạm giam, sau  đó 

trả tự do vì bị can không thực hiện hành vi phạm tội, chuyển xử lý hành chính, xử lý 

kỷ luật do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.  hông có trường hợp nào 

VKS hủy bỏ biện pháp tạm giam, thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác, sau đó  ị 

can phạm tội mới, bỏ trốn phải ra lệnh truy nã.  

- Trong hoạt động kết thúc công tố trong giai đoạn điều tra, VKS đã nâng cao 

chất lượng hoạt động truy tố, 100%  các vụ án, VKSND tối cao chuyển cho các địa 

phương truy tố, xét xử hoặc ủy quyền xét xử đều được xét xử theo quy định của pháp 

luật, đúng người, đúng tội.  hông có trường hợp nào bị khởi tố, điều tra, truy tố mà 

Tòa án tuyên không có tội hoặc tuyên tội danh khác với tội danh mà VKS đã truy tố. 

Đối với các vụ án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự đều đảm bảo tính có căn cứ, 

không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra do không phạm tội. 

* Nguyên nhân của ưu điểm 

Một là, công tác tư pháp trong những năm qua được Đảng và  hà nước đặc biệt 

quan tâm, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về cải cách tư pháp, về đấu tranh phòng, chống tội 

phạm đã được ban hành và tổ chức thực hiện. Đây chính là kim chỉ nam để các cơ quan tư 

pháp nói chung,   S D nói riêng lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành chuyển biến tích cực cả 

về tổ chức và hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.  

Hai là, VKSND tối cao đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung 

ương  an hành các thông tư liên ngành hướng dẫn thi hành BLHS và Bộ luật TTHS. 

Ban hành Quy chế về THQCT và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Quy chế tổ chức 

và hoạt động của  QĐT VKSND tối cao (Cục 1), của Vụ THQCT và kiểm sát điều tra 

án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 6); Quy chế về quan hệ phối hợp giữa Cục 1 với Vụ 6 

VKSND tối cao trong việc “tiếp nhận, giải quyết, kiểm sát việc giải quyết  tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, truy tố các vụ án hình sự”, Quy chế về 

thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân…. Đây là những 

văn  ản đặc thù của ngành tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng THQCT ở giai đoạn 

điều tra các vụ án xâm phạm  ĐTP  của VKSND tối cao ở  iệt  am  

Ba là,   S D tối cao đã tăng cường trách nhiệm THQCT trong hoạt động điều 

tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bám sát hoạt động của  QĐT từ khi tiếp nhận, 
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thụ  lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình giải quyết vụ án. 

Việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn cũng như việc xem xét 

phê chuẩn đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, trong đó chủ yếu là biện pháp 

bắt, tạm giữ, tạm giam của VKS đã được tiến hành khẩn trương, khách quan và thận 

trọng. Việc ra quyết định truy tố, đình chỉ đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định 

của pháp luật, không oan, sai, hay bỏ lọt tội phạm. 

Bốn là, trong những năm qua, đội ngũ cán  ộ, Kiểm sát viên VKSND tối cao không 

ngừng được kiện toàn và phát triển, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng 

nhằm xây dựng đội ngũ cán  ộ Kiểm sát   ững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh 

thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cư ng v  trách nhiệm”  đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới.  

 ăm l   cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chế độ chính sách đối 

với cán bộ các cơ quan tư pháp nói chung, đối với ngành Kiểm sát nói riêng đã từng  ước 

được Đảng và  hà nước quan tâm đầu tư hoàn thiện. Về cơ  ản, VKSND tối cao có trụ sở 

làm việc ổn định, các trang thiết  ị để phục vụ công tác THQCT và kiểm sát điều tra dần 

được nâng cao.  

Sáu là, nhận thức của người dân trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội 

phạm nói chung và các tội xâm phạm  ĐTP nói riêng được nâng cao, giúp cho người 

dân có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật đồng thời giám sát 

việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức.  ác cơ quan 

thông tin đại chúng như  áo, đài phát thanh, truyền hình phát huy trách nhiệm phương 

tiện truyền thông trong việc tuyên truyền công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, 

tích cực điều tra phóng sự, đưa tin kịp thời về những vi phạm liên quan tới tội phạm 

nói chung và đặc biệt là những thông tin vi phạm liên quan tới chủ thể là những người 

công tác tại các cơ quan tư pháp. Do vậy các cơ quan chức năng kịp thời nắm được các 

sự vụ xảy ra, từ đó sớm có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

 2.2.5 2  Hạn chế v  ngu  n nh n của chất lượng thực hành quyền công tố án 

xâm phạm H TP trong giai đoạn điều tra  

* Hạn chế   
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Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm  ĐTP đạt được 

nhiều kết quả, nhiều vi phạm của cán bộ trong các cơ quan tư pháp được xử lý nghiêm 

minh, trong đó có cả những cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan tiến hành 

tố tụng., bên cạnh đó, công tác này còn có một số hạn chế thể hiện ở các nội dung sau: 

-  Số lượng tin báo tội phạm về lĩnh vực này được phát hiện so với thực tế vẫn còn ít 

nên việc xử lý chỉ ở mức độ nhất định chưa tương xứng với tình hình tội phạm xảy ra, vẫn 

còn để xảy ra việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm quá hạn.  

 - Chất lượng T Q T trong giai đoạn điều tra tuy đã được nâng lên song có vụ chưa 

đáp ứng được yêu cầu, còn để xảy ra trường hợp tra hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng, dẫn đến chậm tiến độ giải quyết án, mất nhiều thời gian, công sức 

để điều tra bổ sung nhằm khắc phục những thiếu sót của hoạt động điều tra ban đầu.  

-  Một số KSV còn biểu hiện tư tưởng ngại va chạm, xuôi chiều hoặc thỏa hiệp nên 

không sâu sát, kịp thời phát hiện những thiếu sót của  QĐT hoặc tuyệt đối hóa quan hệ 

phối hợp để lơi lỏng trách nhiệm. 

- Phương châm THQCT đòi hỏi ngành Kiểm sát phải kết hợp chặt chẽ giữa 

chống tội phạm với phòng ngừa tội phạm, nhưng đi vào tổ chức thực hiện đến nay vẫn 

còn nhiều lúng túng, coi nhẹ, chưa đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện 

dẫn đến tình trạng phạm tội. Phòng ngừa tội phạm qua giải quyết án hình sự của VKS 

còn hạn chế, chưa gắn thống kê tội phạm với việc phân tích tội phạm để tham mưu cho 

Đảng và  hà nước về phòng ngừa tội phạm, gắn đấu tranh phòng, chống tội phạm với 

việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

-   hó khăn trong việc xác định thẩm quyền điều tra 

 Trong tổng số án xâm phạm  ĐTP xảy ra trên toàn quốc,  ơ quan điều tra 

VKSND tối cao chỉ thụ lý điều tra chỉ ở  mức độ, ít hơn nhiều so với thực tế xảy ra. 

Nguyên nhân do thẩm quyền điều tra giữa  ơ quan điều tra VKSND tối cao với  ơ 

quan Cảnh sát điều tra chưa có hướng dẫn liên ngành cụ thể. Theo hướng dẫn của 

ngành  Kiểm sát tại quyết định 116 thì thẩm quyền điều tra của  ơ quan điều tra 

VKSND tối cao bao gồm những tội xâm phạm  ĐTP được quy định tại  hương      

BLHS nhưng chủ thể là những người công tác tại các cơ quan tư pháp và các tội được 

quy định ở các chương tội phạm khác nhưng do chủ thể là những người trong các cơ 
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quan tư pháp mà nguồn gốc tội phạm xuất phát từ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của họ hoặc những tội phạm phát sinh liên quan tới những vụ án thuộc thẩm quyền 

điều tra của  ơ quan điều tra VKSND tối cao.  hưng có nhiều vụ án tội phạm phát 

sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những người công tác trong các cơ 

quan tư pháp nhưng  ơ quan  ảnh sát điều tra vẫn tiến hành thụ lý điều tra, có trường 

hợp  ơ quan điều tra VKS tối cao yêu cầu  ơ quan  ảnh sát điều tra chuyển án đề 

Cục 6 điều tra theo thẩm quyền nhưng  ơ quan  ảnh sát điều tra của một số địa 

phương không thực hiện. 

-  hó khăn trong việc xác định cấu thành đối với một số tội phạm xâm phạm 

 ĐTP: 

Việc phát hiện vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực  ĐTP trên thực tế đã khó, 

nhưng còn khó hơn khi xác định tội danh đối với một số vụ án trong quá trình điều tra, 

truy tố. Có những vụ án phải đưa ra họp liên ngành tư pháp nhiều cấp nhưng vấn đề 

xác định tội danh đang còn nhiều tranh cãi. Một số khó khăn vướng mắc đã xảy ra 

trong quá trình hoạt động thực tiễn giải quyết án xâm phạm  ĐTP đó là: 

Th  nhất, khó khăn trong việc xác định chủ thể đối với tội “ hông truy cứu 

T  S đối với người có tội” được quy định tại Điều 294 BLHS. Cấu thành cơ  ản của 

tội này, điều luật quy định chủ thể  l  người có thẩm quyền trong các c  quan tiến 

hành tố tụng”.  uất phát từ việc quy định chung chung nên có nhiều cách hiểu, có 

quan điểm cho rằng, người có thẩm quyền theo Bộ luật TTHS phải là Thủ trưởng, Phó 

Thủ trưởng  QĐT trong việc ra quyết định khởi tố bị can, quy kết trách nhiệm hình sự 

đối với người không có tội trong Bản kết luận điều tra; Viện trưởng, Phó Viện trưởng 

trong việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quy kết trách nhiệm hình sự đối với 

người không có tội trong Bản cáo trạng. ĐT , KSV không phải là chủ thể của tội này 

bởi họ không có thẩm quyền đối với các quyết định trên nhưng họ có thể là đồng phạm 

với vai trò người giúp sức.  ó quan điểm cho rằng chủ thể của tội này bao gồm ĐT , 

KSV, Thẩm phán và cả những người có trách nhiệm bắt giữ liên quan tới tội phạm. 

Thực tế có trường hợp một chiến sỹ Cảnh sát giao thông trên đường làm nhiệm 

vụ phát hiện bắt giữ một đối tượng chở hàng cấm trên xe ô tô, lượng hàng cấm đủ định 

lượng, số lượng phải xử lý hình sự nhưng người này không tạm giữ đối tượng để xem 
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xét xử lý hình sự. Trường hợp này chiến sĩ  ảnh sát giao thông có phạm tội “ hông 

truy cứu trách nhiệm hình sự” hay không; hay trường hợp một ĐT  được giao nhiệm 

vụ xác minh một vụ “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản”. ĐT  đó đã tiến hành đầy đủ các thao 

tác nghiệp vụ, xác định được hành vi và đối tượng phạm tội nhưng không đề xuất Thủ 

trưởng  QĐT khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, để quá hạn xác minh quy định tại 

Điều 103 Bộ luật TTHS. Sau này qua công tác thanh tra, kiểm tra vụ việc được phát hiện 

và đối tượng phạm tội đã  ị khởi tố về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  ó ý kiến cho 

rằng, ĐT  không đề xuất khởi tố là phạm tội “ hông truy cứu trách nhiệm hình sự người 

có tội”; ý kiến khác cho rằng ĐT  đó không phạm tội “ hông truy cứu...” vì không có 

quyền truy cứu trách nhiệm hình sự  mà quyền đó là của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng 

 QĐT. 

Trường hợp đã xác định được chủ thể của tội “ hông truy cứu trách nhiệm hình sự 

người có tội” (ví dụ người đó là Thủ trưởng  QĐT), nhưng tội phạm không bị truy cứu 

đó chưa được xét xử hoặc có trường hợp vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình 

sự hoặc không thể khắc phục được để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có tội 

(người phạm tội trốn ra nước ngoài hoặc đã chết). Về trường hợp này có  nhiều ý kiến 

khác nhau, có ý kiến cho rằng chỉ cần xác định một người thực hiện hành vi phạm tội tại 

thời điểm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì 

người có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội đủ yếu tố cấu thành tội 

“ hông truy cứu...”, ý kiến khác, chưa đủ căn cứ khởi tố về tội “ hông truy cứu....”. Bởi 

vụ án không bị truy cứu đó chưa được xét xử, chưa có  ản án tuyên nên chưa có căn cứ 

xác định đối tượng không bị truy cứu có phạm tội hay không vì điều luật quy định với 

thuật ngữ “người có tội” mà theo quy định của pháp luật một người có tội hay không có 

tội chỉ xác định được khi Tòa án xét xử bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. 

Một khó khăn vướng mắc nữa trong việc xử lý đối với loại tội này là có trường 

hợp  QĐT ra quyết định khởi tố bị can nhưng khi hết thời hạn điều tra, ra quyết định 

tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra trái pháp luật hoặc để quá thời hạn điều tra 

không ra một hình thức quyết định nào thì những người có liên quan có phạm tội 

“ hông truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” hay không? Trường hợp ra quyết 

định tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trái pháp luật đối với người có tội  thì người ra 
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quyết định phạm tội “Ra quyết định trái pháp luật” hay tội “ hông truy cứu trách 

nhiệm hình sự người có tội”? 

Th  hai, khó khăn trong việc xác định thế nào là “hồ sơ vụ án” trong tội “ àm sai 

lệch hồ sơ vụ án” theo quy định tại Điều 300 BLHS. Hiện nay có nhiều quan điểm 

khác nhau về khái niệm “hồ s  vụ án”, có quan điểm cho rằng đã là hồ sơ vụ án thì các 

tài liệu trong hồ sơ vụ án bắt đầu từ khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, bởi vì sau 

khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự thì các tài liệu thu thập được mới coi là hồ sơ 

vụ án hình sự.  

 ó quan điểm cho rằng các tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự có thể phát sinh từ 

giai đọan tiền tố tụng như: Biên  ản phạm pháp quả tang, biện bản khám nghiệm hiện 

tường, tử thi…  ởi lẽ trên thực tế, các tài liệu trên mặc dù được thu thập được trước 

khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, nhưng nếu có hành vi làm sai lệch từ giai 

đoạn này thì cũng dẫn đến việc giải quyết vụ án theo chiều hướng thiếu khách quan. 

Mặt khác, những tài liệu thu thập được từ giai đoạn trên cũng được đưa vào hồ sơ vụ 

án làm căn cứ cho việc giải quyết vụ án. 

Ví dụ trường hợp  QĐT bắt quả tang một vụ đánh  ạc, số tiền thu giữ trên chiếu 

bạc trên hai triệu đồng đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc”.  hưng ĐT  

đã làm lại biên bản phạm pháp quả tang khác ghi số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 

1.000.000 đ, sau đó  áo cáo lãnh đạo số tiền vật chứng theo như  iên  ản phạm pháp 

quả tang đã sửa chữa,  mục đích để xử lý hành chính.  ăn cứ biên bản này, các đối 

tượng đánh  ạc đã  ị xử phạt hành chính. Hành vi của ĐT  sửa chữa, thay đổi biên bản 

phạm pháp quả tang nêu trên là dấu hiệu của tội phạm “ àm sai lệch hồ sơ vụ án” được 

quy định tại Điều 300 của BLHS, cần phải được khởi tố điều tra về tội này. Tuy nhiên có 

ý kiến khác cho rằng, ĐT  đó không phạm tội “ àm sai lệch hồ sơ vụ án”, vì khi  ắt quả 

tang việc đánh  ạc thì vụ án đánh  ạc chưa được khởi tố, chưa có quyết định khởi tố vụ án 

hình sự thì chưa thể gọi là “hồ sơ vụ án”.  ành vi của ĐT  đó là vi phạm pháp luật, 

nhưng được xử lý ở một tội danh khác. 

Th  ba, khó khăn trong việc xác định thế nào là “Thủ đoạn khác” trong cấu thành 

tội “Đánh tháo người bị giam, giữ” được quy định tại Điều 312 BLHS. Bên cạnh việc 

hiểu người phạm tội phải có hành vi khách quan dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực 
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nhằm khống chế người có nhiệm vụ canh gác, dẫn giải để giải thoát người bị giam, giữ 

thì việc hiểu người phạm tội dùng thủ đoạn khác để giải thoát người bị giam còn có 

nhiều cách hiểu, có quan điểm cho rằng thủ đoạn khác là người phạm tội phải có hành 

động gian dối, lén lút làm người canh giữ, dẫn giải mất cảnh giác tức phải có sự tác 

động trực tiếp tới người có nhiệm vụ canh gác, dẫn giải, còn những hành vi không tác 

động trực tiếp tới người có nhiệm vụ canh gác, dẫn giải, không trực tiếp tác động cho 

người bị giam, giữ trốn thì không phạm tội “Đánh tháo người bị giam, giữ”. Thực tế đã 

xảy ra vụ án xảy ra tại Công an huyện Tư  ghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, việc xác định tội 

danh có hai quan điểm khác nhau trong việc định tội danh: 

Ngày 09/3/2012, bị cáo Bùi  ăn Thảo bị trích xuất về Nhà tạm giữ Công an huyện 

Tư  ghĩa để Toà án nhân dân huyện Tư  ghĩa xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”,  ị cáo 

Thảo bị tạm giam chung với bị cáo Phạm Hoài Bảo tại buồng số 12 của Nhà tạm giữ 

Công an huyện Tư  ghĩa. Trong thời gian này, Bùi  ăn Thảo đã đặt vấn đề nhờ  õ Đức 

Thịnh là cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ - Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp giúp cho 

Thảo trốn khỏi nơi giam, hứa nếu Thịnh giúp trốn được ra ngoài làm ăn kiếm tiền sẽ trả 

ơn nên  õ Đức Thịnh đã nhận lời. Ngày 26/3/2012, là ca trực của Thịnh nên Thịnh đã 

làm thêm một chìa khóa buồng giam số 12. Khoảng 11h ngày 27/3/2012, Thịnh đã đưa 

cho Thảo chiếc chìa khóa mới mà Thịnh đã đánh thêm từ hôm trước.  hi có được chìa 

khóa, Thảo đã mở cửa buồng giam trốn ra ngoài. 

Ngày 29/3/2012 Công an huyện Tư  ghĩa Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 

bị can đối với Bùi  ăn Thảo và Phạm Hoài Bảo về tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

 QĐT ( ục 1) xác định  õ Đức Thịnh phạm tội “Đánh tháo người bị giam, 

giữ…” theo quy định tại Điều 312 BLHS. Quá trình nghiên cứu, giải quyết vụ án, việc 

xác định tội danh có sự phức tạp, có quan điểm trái ngược nhau. Tội “Đánh tháo người 

bị giam” là tội danh mới được sửa đổi bổ sung trong B  S năm 1999, thực tiễn từ khi 

BLHS có hiệu lực thì loại tội phạm này xảy ra rất ít nên về mặt nhận thức về tội danh 

còn chưa thống nhất, dẫn đến việc xử lý vụ án gặp rất nhiều khó khăn các quan điểm 

khác nhau trong việc xác định tội danh đối với  õ Đức Thịnh, đó là: 

  uan điểm th  nhất, Võ Đức Thịnh là người đánh thêm chìa khóa đưa cho Bùi 

 ăn Thảo để Thảo dùng chìa khóa mở cửa buồng giam trốn thoát, hành vi của Thịnh 
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là sự tác động từ bên ngoài vào làm phá vỡ sự quản lý nghiêm ngặt của nhà tạm giữ, 

mục đích cho Thảo và Bảo trốn thoát, tránh được sự phát hiện của các cán bộ trong ca 

trực. Do vậy, hành vi của  õ Đức Thịnh phạm tội “Đánh tháo người bị giam, giữ…” 

theo quy định tại Điều 312 BLHS. 

   uan điểm th  2, Cho rằng việc Thảo trốn khỏi nhà tạm giữ là do Thảo chủ động 

đề nghị Thịnh giúp đỡ, Thịnh chỉ là người giúp sức bằng cách đánh thêm chìa khóa  uồng 

giam đưa cho Thảo, còn việc Thảo trốn thế nào là do Thảo, Thịnh không có hành vi tác 

động trực tiếp từ  ên ngoài vào để làm phá vỡ sự canh gác, bảo vệ nhà tạm giữ. Đánh tháo 

mục đích phải xuất phát từ người có hành vi đánh tháo. Do vậy Thịnh đồng phạm tội 

“Trốn khỏi nơi giam” với vai trò giúp sức. 

Nếu như quan điểm thứ nhất là đúng thì việc  õ Đức Thịnh đánh thêm chìa khóa 

buồng giam đưa cho  ị cáo Thảo có phải là hành vi “Dùng thủ đoạn khác” trong cấu 

thành của tội “Đánh tháo người bị giam trốn” hay không?. 

Th  tư  khó khăn trong việc xác định thế nào là hậu quả nghiêm trọng trong các 

vụ án xâm phạm  ĐTP, có một số loại tội yếu tố hậu quả xảy ra khi xác định là “Gây 

hậu quả nghiêm trọng” mới là yếu tố cấu thành cơ  ản để xác định có tội hay không có 

tội như các tội “ Bức cung”; tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn”; tội 

“Ép  uộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật”; tội “ i phạm việc niêm phong, kê 

biên tài sản”… hưng có một số loại tội chỉ cần hành vi phạm tội “Gây thiệt hại” đã đủ 

yếu tố cấu thành cơ  ản để xác định tội danh như tội “Ra quyết định trái pháp 

luật”… iệc hậu quả xảy ra căn cứ vào tính chất mức độ thiệt hại để xác định tình tiết 

định khung tội phạm như các tội “ àm sai lệch hồ sơ vụ án”; tội “Truy cứu trách 

nhiệm hình sự người có tội”; tội “ hông truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” 

tội “Ra  ản án trái pháp luật”; tội “Ra quyết định trái pháp luật”; tội “Dùng nhục 

hình”; tội “ ợi dụng chức vụ, quyền hạn giam giữ người trái pháp luật”; tội “ ản trở 

việc thi hành án”; tội “Đánh tháo người bị giam, giữ, đang  ị dẫn giải…”  hưng trong 

hoạt động thực tiễn hiểu như thế nào là hậu quả nghiêm trọng thì chưa có văn  ản 

hướng dẫn nên còn nhiều ý kiến khác nhau gây khó khăn trong quá trình giải quyết án. 

Ngành Tòa án chỉ ban hành Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán hướng dẫn về việc xác 

định thế nào là “hậu quả nghiêm trọng”, “rất nghiêm trọng”… trong việc xét xử đối với 
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các tội phạm xâm phạm sở hữu. Riêng thế nào là “gây hậu quả nghiêm trọng”, “rất 

nghiêm trọng” đối với các tội xâm phạm  ĐTP thì chưa có văn  ản hướng dẫn nào của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Th  năm  những vướng mắc khác như  về đánh giá hậu quả đã xảy ra hay chưa 

xảy ra, như trường hợp Chấp hành viên  ơ quan Thi hành án Dân sự quyết định cưỡng 

chế  án đấu giá nhà của người phải thi hành án, việc  án đấu giá thành công, cơ quan 

chức năng đã làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà từ người phải 

thi hành án sang cho người trúng đấu giá (Giấy chứng nhận quyền sở hữu đã mang tên 

người trúng đấu giá) nhưng việc giao nhà không thi hành được vì đối tượng phải thi 

hành án không giao nhà.... 

Những nguyên nhân của hạn chế 

Nguyên nhân khách quan: 

Th  nhất, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng với nhiều diễn biến  phức 

tạp. Đặc biệt, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập, giao lưu văn 

hóa thế giới, sự tha hóa, biến chất, xuống cấp về đạo đức của một bộ phận không nhỏ 

cán bộ, đảng viên đã kéo theo sự xuất hiện loại tội phạm do người có chức vụ quyền 

hạn thực hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ 

quan, tổ chức, trong đó có các cơ quan tư pháp, việc đấu tranh xử lý các tội phạm này 

thường gặp nhiều khó khăn. 

Th  hai, hệ thống pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động THQCT nói chung 

và trong THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP nói riêng còn chưa đầy 

đủ và thiếu tính đồng bộ là nguyên nhân khách quan hạn chế chất lượng THQCT trong 

giải quyết án xâm phạm  ĐTP. Trong đó  ất cập của BLHS và Bộ luật TTHS về 

quyền hạn của VKS trong giai đoạn điều tra và mối quan hệ giữa  QĐT và VKS như 

chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của  QĐT trong việc thực hiện các yêu cầu, 

quyết định của Việt kiểm sát… Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ 

Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã đánh 

giá: "Pháp luật trong lĩnh vực tư pháp chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ và còn nhiều sơ 

hở"; Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ: "Hệ thống 

pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào 
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cuộc sống.  ơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật còn nhiều bất hợp lý và chưa được coi 

trọng đổi mới, hoàn thiện…” [3].  Có những quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ, 

thiếu tính thống nhất dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trong khi các văn  ản hướng 

dẫn, giải thích chậm được ban hành. 

Th  ba, một bộ phân ĐT  trình độ, năng lực còn hạn chế. Trước khi trở thành 

Điều tra viên cơ quan điều tra VKSND tối cao, phần lớn họ là các KSV, chưa được 

đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của 

 gành.  ác Trường đào tạo của ngành  ông an cũng không đi sâu nghiên cứu, giảng 

dạy về phương pháp, kỹ năng, chiến thuật điều tra nhóm tội xâm phạm  ĐTP do cán 

bộ tư pháp thực hiện, vì không thuộc thẩm quyền điều tra của họ. Bên cạnh đó, kinh 

phí cho hoạt động điều tra còn eo hẹp, trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động điều 

tra chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Th  tư, hệ thống các cơ quan giám định tư pháp còn nhiều bất cập, thời hạn giám 

định chưa quy định nhưng thời hạn tố tụng điều tra, truy tố và các thời hạn tố tụng 

khác thì luật quy định rất chặt chẽ đã gây áp lực cho  QĐT và VKS. 

Nguyên nhân chủ quan: 

Th  nhất, nhận thức chức năng, nhiệm vụ của VKS trong đội ngũ cán  ộ, KSV 

chưa đầy đủ, thống nhất; trình độ nghiệp vụ sự tinh thông pháp luật còn hạn chế, còn 

thụ động, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và đời sống của cán bộ, KSV còn nhiều 

khó khăn. 

Là những người có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng THQCT 

các vụ án hình sự nói chung, các tội xâm phạm  ĐTP nói riêng, họ chính là người trực 

tiếp thực hiện hầu hết các hoạt động THQCT. Đối với các quyết định tố tụng thuộc 

thẩm quyền của  ãnh đạo Viện thì KSV cũng chính là người tham mưu, đề xuất để 

lãnh đạo Viện xem xét, quyết định. Nhìn chung, về trình độ lý luận chính trị, năng lực 

chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ,  S  đã được nâng cao, tuy nhiên một bộ phận cán 

bộ, KSV còn hạn chế về năng lực thiếu thực tế, kinh nghiệm trong quá trình giải quyết 

án, chưa chủ động tích cực trong hoạt động thực hiện chức năng THQCT của Ngành. 

 hưa nghiên cứu tổng hợp khách quan tất cả các tình tiết buộc tội, tình tiết gỡ tội mà chỉ 

thỏa mãn với bản kết luận điều tra. Hồ sơ kiểm sát điều tra phản ánh chưa đầy đủ nội dung 
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chủ yếu của vụ án, chưa thể hiện được vai trò của KSV trong quá trình giải quyết vụ án, 

khi phát hiện có những sai phạm, vi phạm của  QĐT đã không  áo cáo đề nghị lãnh đạo 

kiến nghị khắc phục kịp thời, tuy chỉ là bộ phận rất nhỏ nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ 

tới hiệu quả công tác kiểm sát.  

Th  hai, công tác bố trí cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tối cao có phần dàn đều 

cả về số lượng và chất lượng cán bộ, chưa chú trọng đến số lượng án phải thụ lý giải 

quyết của VKS trên thực tế. Vụ 6 mới được thành lập với chức năng THQCT và kiểm 

sát điều tra án xâm phạm  ĐTP. Tuy nhiên, về bộ máy tổ chức và biên chế chưa 

tương xứng với  QĐT.  iện  QĐT có 8 phòng nghiệp vụ với biên chế 185 người thì 

Vụ 6 chỉ có 4 phòng nghiệp vụ, với biên chế hiện có 20 người (biên chế được giao là 

30 người); số lượng Kiểm sát viên   ST  có 8 người, trong khi đó số lượng ĐT  của 

Cục 1 là 34 người và càng không tương xứng với khối lượng công việc thực tế xảy ra. 

 QĐT có 8 phòng nghiệp vụ đặt ở Bắc, Trung , Tây Nguyên, Đông  am  ộ, Tây Nam 

bộ...Trong khi đó  ụ 6 chỉ có 4 phòng nghiệp vụ, địa bàn quản lý toàn quốc. Do đó, 

công tác THQCT gặp rất nhiều khó khăn, vừa thiếu, vừa yếu...   

Bên cạnh đó, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và đời sống của cán bộ, Kiểm sát 

viên VKSND tối cao còn nhiều khó khăn, làm cho một số cán bộ,  S  chưa yên tâm 

công tác hoặc chưa tập trung đúng mức cho công tác THQCT.  hính sách đối với cán bộ 

như tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc tuy đã được cải thiện nhưng còn  ất 

hợp lý, chưa tạo động lực phát huy năng lực của cán bộ, KSV, chưa khuyến khích cán bộ, 

KSV công tác. 

Th  ba, sự phối hợp giữa đơn vị được giao THQCT án xâm phạm  ĐTP với 

 QĐT chưa thật sự hiệu quả. 

Mối quan hệ giữa hai cơ quan này có ý nghĩa hết sức quan trọng, xuyên suốt từ 

giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đến khi truy tố. Song thực trạng mối quan hệ này 

còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể là: 

- Vẫn còn tình trạng ở một số vụ, việc cụ thể giữa hai cơ quan này chưa tìm được 

tiếng nói chung trong giải quyết công việc hoặc tình trạng nể nang, né tránh, ngại va 

chạm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, thiếu kiên quyết trong việc thực hiện quyền 

hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.  
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- Trong quá trình THQCT và kiểm sát điều tra, VKSND tối cao chủ yếu trực tiếp 

trao đổi yêu cầu khắc phục vi phạm đối với từng hành vi, quyết định tố tụng cụ thể 

trong mỗi vụ án, việc tổng hợp vi phạm của  QĐT để kiến nghị chung về vi phạm 

trong hoạt động điều tra còn hạn chế.  

Th  tư  việc kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp chế tài để làm rõ 

trách nhiệm cá nhân sai sót, tiêu cực trong kiểm sát điều tra còn mang tính hình thức, 

chưa thể hiện được tính nghiêm túc, triệt để nên các yếu kém trong hoạt động kiểm sát 

điều tra chậm được khắc phục, nhất là việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa VKS với 

 QĐT.  

Th  năm  công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của VKS trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Việc đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về lý luận, chưa 

chú ý rèn luyện kỹ năng thực  hành quyền công tố trong TTHS, chưa chú ý trang  ị 

kiến thức chuyên ngành khác...  

 

K t luận  hương 2 

 hương 2, tác giả sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so 

sánh để làm rõ thực trạng chất lượng THQCT án xâm phạm  ĐTP trong giai đoạn 

điều tra. Trên cơ sở  số liệu thống kê của VKSND tối cao trong 5 năm (2011 - 2015), 

tác giả phân tích làm rõ những ưu điểm và kết quả đạt được trong hoạt động này của 

VKSND và nguyên nhân kết quả đạt được.  

 hìn chung, chất lượng THQCT án xâm phạm  ĐTP trong  giai đoạn điều tra 

của VKSND đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công 

cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ có hiệu quả hoạt động đúng đắn của các 

cơ quan tư pháp và pháp chế xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần nâng tầm vị thế của 

ngành Kiểm sát trong khối các cơ quan tư pháp. 

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân thì có nhiều, song chủ 

yếu là do pháp luật thực định đặc biệt là pháp luật hình sự và TTHS còn nhiều bất cập; 

trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, KSV còn hạn chế; điều kiện 
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làm việc, cơ sở vật chất và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, KSV chưa phù hợp, 

chưa tương xứng với tính chất khó khăn, phức tạp của công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm  ĐTP nói riêng. 

Yêu cầu phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động THQCT ở giai đoạn điều 

tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao là đòi hỏi cấp thiết trong công cuộc 

cải cách tư pháp hiện nay. Trong  hương 3 sau đây, tác giả sẽ đề cập đến các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng THQCT án xâm phạm  ĐTP trong giai đoạn điều tra 

của VKSND. 
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 hương 3 

     Đ Ể , G Ả  P  P NÂNG CAO   Ấ      G   Ự             

   G    ÁN XÂ  P         Đ  G    P  P 

     G G   Đ    Đ         

 

3.3.  u n  iểm về nâng   o  hất lượng thự  hành quyền  ông tố án xâm 

phạm hoạt  ộng tư pháp trong gi i  oạn  iều tr . 

Dựa trên thống kê số liệu án xâm phạm  ĐTP VKSND tối cao thụ lý giải quyết, 

có thể thấy trong thời gian tới, tội phạm xâm phạm  ĐTP sẽ tiếp tục diễn biến phức 

tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng; những đối tượng phạm tội có chức 

vụ, quyền hạn trong các cơ quan tư pháp có xu hướng gia tăng, đặc biệt những đối 

tượng này có thời gian công tác lâu năm, nắm rõ các quy định của pháp luật, có nhiều 

thủ đoạn che dấu hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đúng đắn 

của các cơ quan tư pháp, làm giảm niềm tin của nhân dân vào công cuộc cải cách tư 

pháp của Đảng và  hà nước ta hiện nay về xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững 

mạnh. 

 Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm xâm phạm  ĐTP và tăng 

cường trách nhiệm của VKSND tối cao trong hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra 

các tội xâm phạm  ĐTP nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động của công tác này; quan 

điểm chỉ đạo của VKSND tối cao giai đoạn hiện nay và trong những năm tiếp theo như 

sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt đầy đủ, đúng đắn, toàn diện các quan điểm, chủ trương 

của Đảng về cải cách tư pháp đã được đề ra trong các văn kiện của Đảng qua các kỳ 

Đại hội X, XI, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/1/2002 của Bộ Chính trị về “ ột số 

nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”;  ghị quyết 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị về “ hiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”;  ghị 

quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 và Nghị quyết số 63/2013/HQ13 ngày 

27/11/2013 của Quốc hội về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội 

phạm”. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng 

về cải cách tư pháp, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2011 của ngành Kiểm sát 

nhân dân về  “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu 
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cải cách tư pháp”, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã kết luận và yêu cầu VKS 

các cấp “ ần có cách nhìn toàn diện, đầy đủ về quan hệ giữa THQCT với kiểm sát 

điều tra; tăng cường hơn nữa vai trò chủ động của chúng ta trong quá trình điều tra” và 

“Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với điều tra nghĩa là chúng ta phải song 

hành cùng với  QĐT trong điều tra, làm rõ tội phạm; phải phối hợp chặt chẽ với 

 QĐT để tìm giải pháp phát hiện, xử lý tội phạm khẩn trương nhất, đầy đủ nhất. Khi 

phát hiện một thiếu sót, hạn chế trong quá trình điều tra, cần coi đó là thiếu sót, hạn 

chế của chính chúng ta để cùng  QĐT tìm biện pháp khắc phục. Khi kiểm sát điều tra, 

chúng ta giám sát việc tuân theo pháp luật của  QĐT, bảo đảm việc điều tra có căn cứ 

và đúng pháp luật. Chúng ta kiên quyết không phê chuẩn đối với những quyết định tố 

tụng vi phạm pháp luật hoặc không có căn cứ. Mục tiêu của hoạt động kiểm sát điều 

tra là nhằm hỗ trợ việc THQCT được tốt, bảo đảm việc truy tố có căn cứ và đúng pháp 

luật”.  gày  06/12/2013 Viện trưởng VKS nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 

06/CT-VKSTC về  “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt 

động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm” đã yêu cầu  VKS các 

cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của 

Đảng về “Tăng cường công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều 

tra”, về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”, coi đây là “nhiệm 

vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2014 và những năm tiếp theo của ngành Kiểm sát nhân 

dân”. 

Hai là, phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn về tổ chức và hoạt động THQCT của 

VKS, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém trong 

hoạt động công tố nhằm tăng cường năng lực chống bỏ lọt tội phạm và người phạm 

tội, không làm oan người vô tội. 

Ba là, đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND nhằm đáp ứng được tính chất, 

diễn biến của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta hiện nay và xu hướng, 

diễn biến tội phạm trong thời gian tới; với phương châm phát hiện kịp thời, xử lý 

nghiêm minh các hành vi có dấu hiệu phạm tội, làm rõ các nguyên nhân, điều kiện làm 

phát sinh tội phạm để kiến nghị các giải pháp phòng ngừa, góp phần hoàn thiện hệ 

thống pháp luật. Đồng thời đảm bảo lộ trình hợp lý để vừa thực hiện tốt chức năng 
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nhiệm vụ, vừa bảo đảm cơ sở thực tiễn trong sửa đối các văn  ản pháp luật TTHS 

trong thời gian tới. 

Bốn là, đổi mới trong tất cả các hoạt động tác nghiệp THQCT 

Th  nhất, đổi mới phương pháp thực hiện các hoạt động công tố theo hướng chủ 

trương, trực tiếp, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra; triệt để khắc phục tình trạng 

thụ động chờ hồ sơ do  QĐT chuyển; tăng cường tính chế ước của hoạt động công tố 

đối với các hoạt động điều tra và các quyết định tố tụng của  QĐT, bảo đảm việc truy 

cứu trách nhiệm hình sự có căn cứ và hợp pháp. 

Th  hai, đổi mới biện pháp phối hợp với  QĐT cùng cấp, ngay từ khi giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm; trong suốt quá trình điều tra đến khi kết thúc điều tra. 

Th  ba, bên cạnh đổi mới phương thức hoạt động, VKS cần phải tuyệt đối chấp 

hành đầy đủ các nguyên tắc trong TTHS về thực hành quyền công tố. Điều 23, Bộ luật 

TTHS quy định “…VKS thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong TTHS nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều phải được xử lý kịp thời; việc 

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 

để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội”.  guyên tắc này đã thể 

hiện rất rõ về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của  hà nước về vai trò, nhiệm 

vụ của VKSND. Do vậy tăng cường THQCT trong hoạt động điều tra  của VKS nhằm 

đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều bị phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố là một quan điểm 

mà Viện kiểm phải xác định gắn liền, xuyên suốt trong quá trình THQCT trong TTHS,  

bởi đây là hoạt động có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế việc bỏ lọt tội 

phạm, người phạm tội. 

Th  tư  bảo đảm hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra phải được tiến hành khẩn 

trương, tích cực, nhưng cần thận trọng, có  ước đi vững chắc, phù hợp với điều kiện 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tránh gây xáo trộn, gián đoạn cho  ĐTP nói chung, 

hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra nói riêng, bảo đảm tính liên tục, hiệu quả của 

cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, vi phạm pháp luật. 

 ăm là, bảo đảm chế độ, chính sách và cơ sở vật chất cho  ĐTP phù hợp với 

đặc điểm của từng cơ quan tư pháp và khả năng của ngân sách  hà nước. 

Trên đây là một số quan điểm cơ  ản về bảo đảm chất lượng THQCT ở giai đoạn 

điều tra của VKSND nói chung, đồng thời cũng là yêu cầu và phương hướng đổi mới đối 
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với công tác THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở 

Việt Nam nói riêng. Những quan điểm này định hướng cho việc đề ra và lựa chọn các giải 

pháp thích hợp bảo đảm chất lượng THQCT của VKSND phù hợp với điều kiện, đặc 

điểm tình hình hiện nay. 

3.4. Giải pháp nâng cao  hất lượng thự  hành quyền  ông tố án xâm phạm 

hoạt  ộng tư pháp trong gi i  oạn  iều tr   

3.2.1. Nhóm các gi i pháp về s a đổi,  ổ sung pháp luật, hoàn thiện các v n 

b n hướng dẫn áp dụng pháp luật 

3 2 1 1   ề  uất sửa đ i     sung pháp luật hình sự và TTHS  có li n quan đến 

chất lượng thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm H TP  

Để chất lượng THQCT của VKSND  mang lại hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội 

chủ nghĩa theo yêu cầu của cải cách tư pháp; trước hết phải có một hệ thống pháp luật hoàn 

chỉnh và đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực hiện, đặc biệt là pháp luật hình sự 

và TTHS  

-  ề  uất sửa đ i qu  định của Bộ luật Hình sự năm 1999 tại  hư ng      - Các 

tội xâm phạm H TP  

Th  nhất, sửa đổi, bổ sung các vấn đề chung 

+ Giữ bố cục  hương      về các Điều, tuy nhiên nên đảo vị trí giữa Điều 302 

Tội tha trái pháp luật người đang  ị giam, giữ và Điều 303 Tội lợi dụng ch c vụ, 

quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật và giữa Điều 304 Tội không chấp hành án và 

Điều 305 Tội không thi hành án để đảm bảo sự phù hợp về trình tự thực hiện hành vi 

hoặc thời gian. 

+ Sửa đổi, bổ sung 17 tội danh trong tổng số 22 tội danh để làm rõ các dấu hiệu 

của tội phạm. 

+ Tách các tình tiết định khung tăng nặng gây hậu quả rất nghiêm trọng với gây hậu 

quả đặc biệt nghiêm trọng để quy định ở các khung hình phạt khác nhau; và bổ sung các 

tình tiết tăng nặng định khung tại các Điều 293, 294,295, 296, 298, 300, 303, 307, 310… 

để thể hiện rõ nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự. 

Th  hai, sửa đổi, bổ sung các điều luật cụ thể 

+ Sửa đổi Điều 292. Khái niệm tội xâm phạm H TP 
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Sửa đổi điều luật theo hướng bổ sung các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra, các cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự vào 

diện các cơ quan thực hiện các  ĐTP và quy định rõ phạm vi các  ĐTP (từ khi tiếp nhận 

giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đến khi thi hành án hình sự). 

+ Sửa đổi Điều 293. Tội truy c u trách nhiệm hình sự người không có tội 

Nêu rõ các hoạt động thuộc nội dung truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm hoạt 

động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hình sự đối với người không có tội. 

+ Sửa đổi Điều 294. Tội không truy c u trách nhiệm hình sự người có tội 

Nêu rõ các hoạt động không truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm hoạt động 

không khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hình sự đối với người có tội. 

+ Sửa đổi Điều 295. Tội ra bản án trái pháp luật 

Bổ sung quy định để loại trừ các trường hợp phạm tội quy định tại các Điều 

293,294 BLHS. 

+ Sửa đổi Điều 296. Tội ra quyết định trái pháp luật 

Bổ sung từ c  quan để chỉ diện các chủ thể bị thiệt hại; thay từ công dân bằng từ 

cá nhân để  ao quát các trường hợp ra quyết định trái pháp luật gây thiệt hại cho người 

nước ngoài, người không quốc tịch. 

Bổ sung quy định để  loại trừ các trường hợp phạm tội quy định tại các Điều 293, 

294, 295, 296 nêu trên. 

+ Sửa đổi Điều 297. Tội ép buộc nh n vi n tư pháp l m trái pháp luật 

Thay cụm từ nh n vi n tư pháp bằng cụm từ người thực hiện H TP để bao quát 

hành vi ép buộc những người không phải là nhân viên tư pháp như  ội thẩm nhân dân, 

người được giao nhiệm vụ xác minh tố giác, tin báo tội phạm, điều tra vụ án hình sự 

thuộc các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Hải quan, 

Kiểm lâm…) hoặc người thuộc các cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án 

hình sự. 

Bổ sung hành vi ép buộc người thực hiện  ĐTP làm trái pháp luật trong hoạt động 

giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố vì đây là hoạt động tố tụng tư 

pháp được quy định tại Bộ luật TTHS năm 2003. 

+ Sửa đổi Điều 298. Tội dùng nhục hình 
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Sửa đổi điều luật theo hướng làm rõ hành vi khách quan của tội này dùng vũ lực 

hay hành vi khác g   đau đớn về thể chất, tinh thần. 

+ Sửa đổi Điều 299. Tội b c cung 

Bổ sung hành vi bức cung của người tiến hành hoạt động giải quyết tố giác, tin 

báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

+ Sửa đổi Điều 300. Tội làm sai lệch hồ s  vụ án 

Bỏ cụm từ vụ án trong tên điều luật để bảo đảm bao hàm cả trường hợp làm sai lệch 

các tài liệu, chứng cứ thu được trong quá trình xác minh tố giác, tin báo tội phạm, các việc 

dân sự, thi hành án; đồng thời bổ sung cụm từ vụ việc vào sau từ vụ án trong khoản 1 Điều 

luật để bao quát các tài liệu, vật chứng trong các vụ việc. 

Thay cụm từ nh n vi n tư pháp bằng cụm từ người thực hiện H TP với lý do 

như đề xuất thay cụm từ này tại Điều 297- Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái 

pháp luật. 

+ Sửa đổi Điều 301. Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn 

 goài đối tượng là người bị giam, giữ; bổ sung thêm đối tượng là người bị bắt, 

người đang chấp hành án phạt tù. 

+ Sửa đổi Điều 310. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản 

Sửa điểm c khoản 1 chỉ rõ:  các h nh vi khác g   hậu quả nghiêm trọng”. 

+ Sửa đổi Điều 312. Tội đánh tháo người bị giam, giữ  người đang  ị dẫn giải, 

người đang  ị xét xử 

Bổ sung hành vi đánh tháo người bị bắt vào Điều 312. 

+ Sửa đổi Điều 314. Tội che giấu tội phạm 

Sửa đổi theo hướng người nào che giấu tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 

nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

-  ề  uất sửa đ i     sung qu  định của pháp luật TTHS 

Kế hoạch số 05-KH/CCTP ngày 22/6/2006 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp 

Trung ương về thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: "Trên cơ 

sở các định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp và kết quả tổng kết, đánh giá việc 

thực hiện pháp luật TTHS, nghiên cứu, đề xuất và tiến hành sửa đổi, bổ sung Bộ luật 

TTHS  năm 2003”.  hư vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật TTHS là đòi 

hỏi khách quan và cần thiết. Theo quan điểm của Đảng trong Chiến lược cải cách tư 
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pháp từ nay đến năm 2020, VKS tiếp tục thực hiện chức năng thực hành quyền công tố 

và kiểm sát  ĐTP, nhiệm vụ của VKS trong TTHS cần được hoàn thiện theo hướng 

"tăng cường trách nhiệm của VKS trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra”, 

tăng cường vai trò, trách nhiệm của KSV tại phiên tòa. Từ định hướng cơ  ản nêu trên, 

để hoàn thiện các quy định của Bộ luật TTHS về THQCT trong TTHS cần sửa đổi, bổ 

sung các vấn đề cơ  ản sau đây: 

+  Về việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nên 

quy định VKS là cơ quan đầu mối tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi 

tố, vì VKS là cơ quan giữ quyền công tố nên cần phải nắm được đầu vào của tội phạm 

để bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý kịp thời. Cần quy 

định các cơ quan, tổ chức, Tòa án,  QĐT khi nhận được tố giác, tin báo tội phạm phải 

thông báo ngay cho VKS bằng văn  ản. VKS có thể trực tiếp tiến hành xác minh tố 

giác, tin báo tội phạm hoặc đề ra yêu cầu giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và 

chuyển cho  QĐT tiến hành xác minh. Trong quá trình  QĐT giải quyết tố giác, tin 

báo tội phạm, VKS phải có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải 

quyết của  QĐT đối với tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Hiện nay có 

một vướng mắc là đối tượng kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm chỉ là 

 QĐT; tuy nhiên, trên thực tế  ông an phường khi tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm 

cũng tiến hành xác minh nếu thấy có dấu hiệu tội phạm mới báo cáo  QĐT xử lý theo 

thẩm quyền, còn không họ sẽ xử lý hành chính. Ngoài ra, còn có một số cơ quan khác 

được giao tiến hành một số hoạt động điều tra cũng tiến hành hoạt động xác minh tố 

giác, tin báo về tội phạm nhưng không thuộc đối tượng kiểm sát của VKS.  hư vậy, 

rất khó khăn cho VKS trong việc nắm được tố giác, tin báo tội phạm và kiểm sát việc 

giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Cần có cơ chế phối hợp để VKS và  QĐT cùng 

tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm của Công an 

phường và có quy định trong Bộ luật TTHS để VKS có thẩm quyền kiểm sát việc tiếp 

nhận và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của các cơ quan khác được giao tiến hành 

một số hoạt động điều tra. 

+ Về thẩm quyền khởi tố bị can của VKS, cần bổ sung thẩm quyền khởi tố bị can 

của VKS theo hướng, ngoài các trường hợp VKS quyết định khởi tố bị can như quy 

định hiện hành, cần bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 126 Bộ luật TTHS là: “Trong 
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trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án chưa  ị khởi 

tố thì VKS yêu cầu  QĐT ra quyết định khởi tố bị can, nếu  QĐT không thực hiện 

yêu cầu thì VKS ra quyết định khởi tố bị can, yêu cầu  QĐT tiến hành điều tra”. 

+ Đề nghị bổ sung quy định VKS có quyền trực tiếp điều tra vụ án hình sự với tư 

cách là cơ quan công tố (khác với thẩm quyền điều tra của  QĐT thuộc VKSND tối 

cao), điều tra để thực hiện tốt hơn công tác T Q T. Tuy nhiên, cần xác định thẩm 

quyền điều tra của VKS là để phục vụ chức năng THQCT, do vậy tránh việc VKS lạm 

dụng việc được điều tra, điều tra tràn lan nên cần hạn chế thẩm quyền điều tra của 

VKS (nếu thẩm quyền này được quy định trong tương lai).   S chỉ được điều tra 

trong những trường hợp nhất định như: Đối với những vụ án do VKS trực tiếp xác 

minh tố giác, tin báo về tội phạm; những vụ án mà quá trình điều tra,  QĐT có vi 

phạm nghiêm trọng xét thấy cần rút để VKS tự điều tra; những vụ án  QĐT đã kết 

thúc điều tra nhưng còn có những vấn đề chưa rõ, nhưng xét thấy không cần thiết phải 

trả hồ sơ cho  QĐT để điều tra bổ sung. 

+ Cần nghiên cứu xác định phạm vi, điều kiện để VKS có quyền lựa chọn việc 

không truy tố (miễn tố) đối với một số loại tội phạm hoặc trường hợp phạm tội cụ thể khi 

xét thấy việc truy tố không phục vụ lợi ích của cộng đồng cũng như cá nhân, không được 

xã hội ủng hộ, thay vào đó có một cơ chế xử lý linh hoạt, hiệu quả hơn (như chuyển xử lý 

hành chính, bồi thường thỏa đáng...). Tuy nhiên, cần quy định trong Bộ luật TTHS cơ chế 

giám sát chặt chẽ để tránh sự lạm dụng, tiêu cực của người tiến hành tố tụng khi thực hiện 

cơ chế này. 

+ Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về nhiệm vụ, thẩm quyền của Viện 

trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên   S theo hướng bảo đảm tính hợp lý, có tính 

khả thi và tạo thuận lợi cho việc nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của KSV theo chủ 

trương cải cách tư pháp. Phân định rõ thẩm quyền hành chính với trách nhiệm, quyền 

hạn trong hoạt động TTHS theo hướng tăng quyền cho ĐT , KSV, Thẩm phán để họ 

chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng của mình (cần nghiên cứu sửa đổi các 

Điều 35, 37, 39 Bộ luật TTHS). KSV phải thực sự là người trực tiếp THQCT, kiểm sát 

hoạt động điều tra, lập hồ sơ vụ án và ra các quyết định tố tụng thuộc thẩm quyền của 

VKS như: quyền phê chuẩn các lệnh, quyết định của  QĐT, quyền áp dụng, thay đổi, 
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hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, tạm đình chỉ điều tra, quyết định áp dụng biện pháp bắt 

buộc chữa bệnh...Theo đó, cần sửa đổi các Điều 34, 36 Bộ luật TTHS, giảm đáng kể 

quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ yếu thực hiện nhiệm 

vụ điều hành tổ chức, chỉ đạo, phân công, thay đổi người tiến hành tố tụng, giải quyết 

khiếu nại tố cáo trong hoạt động TTHS.  

3.2.1.2.  ề  uất sửa đ i     sung Luật t  ch c VKSND  

Th  nhất, về tổ chức bộ máy  

Thực hiện chủ trương tổ chức hệ thống VKSND gồm 4 cấp theo Kết luận 79-

  /TW và trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành về tổ chức bộ máy, cần sửa đổi 

theo hướng quy định rõ và đầy đủ hơn các vấn đề về tổ chức hệ thống VKS; cơ cấu tổ 

chức và cơ cấu cán bộ...VKS chuyển thành mô hình Viện công tố, các đơn vị Vụ giải 

quyết án hình sự hiện nay chuyển thành đơn vị Viện cho phù hợp. 

Th  hai, xác định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn cơ  ản của VKSND trong phát 

hiện, xử lý vi phạm trong  ĐTP; trách nhiệm quyết định việc áp dụng các biện pháp 

hạn chế quyền con người, quyền công dân. Quy định VKSND có quyền tiến hành một 

số hoạt động điều tra để kiểm tra, bổ sung chứng cứ, tài liệu khi xem xét phê chuẩn 

hoặc ban hành các quyết định theo quy định của Bộ luật TTHS hoặc khi phát hiện có 

dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Quy định rõ đối tượng, nội dung, phạm vi, mục đích 

của từng chức năng THQCT, kiểm sát  ĐTP,  đặt nền tảng cho việc hình thành cơ sở 

lý luận về chức năng của VKSND, bảo đảm thống nhất nhận thức và hoạt động có hiệu 

quả trên thực tế. Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường vai trò của công tố 

ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, tăng 

cường trách nhiệm của   S D trong quá trình điều tra, chủ động thực hiện các biện 

pháp nhằm làm rõ sự thật của vụ án, xác định tội phạm, người phạm tội, bảo đảm tính 

đúng đắn của hoạt động điều tra; xác định  QĐT của VKSND có vai trò, trách nhiệm 

quan trọng trong đấu tranh phòng chống các tội phạm xâm phạm  ĐTP, quy định rõ 

trách nhiệm tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự. 

Th  ba, về cán bộ, Kiểm sát viên 

  ác định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS phù hợp 

chủ trương phân định thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tư 
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pháp theo hướng tăng quyền và trách nhiệm cho KSV để họ chủ động trong thực thi 

công vụ và chịu trách nhiệm về các hành vi, quyết định tố tụng của mình. 

Quy định KSV là người được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ THQCT, kiểm sát các 

 ĐTP và thực hiện các nhiệm vụ khác do luật định. 

3.2.1.3. Hoàn thiện các văn  ản hướng dẫn áp dụng pháp luật 

Để đảm bảo chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP 

theo yêu cầu của cải cách tư pháp, hệ thống pháp luật nói chung phải được xây dựng 

hoàn chỉnh, đồng bộ, rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu và dễ vận dụng; xu hướng là giảm văn 

bản hướng dẫn và tăng tính cụ thể của luật. Tuy nhiên, với tốc độ làm luật và trình độ làm 

luật ở nước ta hiện nay, chất lượng  nội dung của các văn  ản đã được ban hành còn nhiều 

hạn chế. Thực tế cho thấy, tình trạng luật khung, luật ống vẫn còn tồn tại với số lượng 

không ít làm cho các đạo luật chậm đi vào cuộc sống và luôn phải chờ hướng dẫn, quy 

định chi tiết. Bên cạnh đó, vấn đề kỹ thuật lập pháp cũng chưa được quan tâm một cách 

đúng mức nên nội dung của các điều luật không phải lúc nào cũng minh  ạch, rõ ràng, dễ 

hiểu và đơn nghĩa.  ì vậy để pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cần kịp thời 

 an hành văn  ản giải thích pháp luật sau khi các bộ luật, luật, pháp lệnh được ban 

hành để tạo sự thống nhất trong hoạt động và nhận thức. Tăng cường phối hợp giữa 

các cơ quan tư pháp ở trung ương trong việc  an hành các thông tư liên tịch để hướng 

dẫn đối với các cơ quan tư pháp cấp dưới trong việc áp dụng pháp luật; hạn chế văn 

bản hướng dẫn của từng ngành gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật. 

3.2.2. Nhóm các gi i pháp đối với  Viện kiểm sát tối cao  

3.2.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động thực hành quyền công 

tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm HĐTP của VKSND tối cao. 

Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định:  

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là 

đội tiên phong của  hân dân lao động và của dân tộc Việt  am, đại biểu trung thành lợi ích 

của giai cấp công nhân,  hân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa  ác - Lê nin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo  hà nước và xã hội [27]. 

Thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, trong thời gian qua, chất lượng 

công tác tư pháp đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong đấu tranh phòng, 
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chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nhận thức của các cấp ủy đảng và đảng viên 

cũng như của toàn xã hội đối với hoạt động THQCT và kiểm sát các  ĐTP, về vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ của VKSND tối cao ngày càng đầy đủ và hoàn thiện hơn; nhiều 

chính sách, chế độ đối với VKSND tối cao được đổi mới, tạo điều kiện cho ngành thực 

hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát các  ĐTP. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

 ĐTP trong thời gian tới, Đảng ủy VKSND tối cao và Chi bộ vụ THQCT và kiểm sát 

điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 6) cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với 

hoạt động của đơn vị theo hướng sau: 

- Đảng lãnh đạo chặt chẽ về chính trị, tổ chức và cán bộ, bảo đảm hoạt động của 

Vụ 6 trong hoạt động THQCT  được thực hiện đúng quan điểm của Đảng, pháp luật 

của  hà nước; khắc phục tình trạng cấp ủy buông lỏng lãnh đạo hoặc cấp ủy can thiệp 

vào hoạt động điều tra; cán bộ, đơn vị thoát ly sự lãnh đạo của tổ chức Đảng hoặc 

thiếu tính chủ động, ỷ lại cấp ủy. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục, quản 

lý, kiểm tra hoạt động của tổ chức Đảng, của đảng viên và chăm lo công tác quy 

hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng đúng cán  ộ. 

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp làm việc giữa các tổ chức Đảng với cơ 

quan tư pháp và các  an, ngành có liên quan theo hướng, cấp ủy định kỳ nghe báo cáo 

và cho ý kiến định hướng về công tác tư pháp.  ác định rõ trách nhiệm tập thể và cá 

nhân cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp. 

3 2 2 2    i mới về nội dung v  phư ng pháp nh m n ng cao chất lượng thực 

hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm H TP của VKSND tối cao 

ở Việt Nam 

Một là, đổi mới  phương pháp thực hiện các hoạt động công tố theo hướng chủ 

động, trực tiếp,  ám sát quá trình điều tra; triệt để khắc phục tình trạng thụ động chờ 

hồ sơ do  QĐT chuyển. Tăng cường tính chế ước của hoạt động công tố đối với các 

hoạt động điều tra và các quyết định tố tụng của  QĐT , bảo đảm việc truy cứu trách 

nhiệm hình sự có căn cứ và hợp pháp, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội 

phạm và người phạm tội, cụ thể như sau: 

 Thực hành quyền công tố ngay trong giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của  QĐT. 
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 Thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố vụ án, bị can, trong hoạt động 

phê chuẩn các Lệnh, Quyết định của  QĐT. Cần cẩn trọng, trách nhiệm, không nể 

nang; kiên quyết quán triệt nguyên tắc  kh ng chấp nhận việc khởi tố vụ án hoặc 

không khởi tố vụ án kh ng có căn c  và trái pháp luật; yêu cầu khởi tố bị can khi đã 

đủ căn c  phạm tội nhưng ki n qu ết từ chối phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can 

khi chưa đủ căn c ”.  hủ động tiến hành một số hoạt động điều tra (ghi lời khai người 

bị bắt khẩn cấp, người làm chứng, người bị hại...) trong trường hợp cần thiết để bảo 

đảm căn cứ phê chuẩn. 

 Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra đảm bảo các yêu cầu chung 

đối với các hoạt động THQCT về thời hạn luật định, trình tự thủ tục, tính có căn cứ, 

thống nhất nhận thức phối hợp với  QĐT. 

 Thực hành quyền công tố sau khi kết thúc điều tra, để đảm bảo chất lượng truy 

tố, cần tăng cường và chủ động trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra khi cần 

thiết và trong một số trường hợp theo luật định trực tiếp khởi tố vụ án, khởi tố bị can. 

Hai là, đổi mới biện pháp phối hợp với  QĐT  

Quan hệ phối hợp với  QĐT không chỉ là giải pháp để nâng cao chất lượng 

THQCT và kiểm sát các  ĐTP mà còn được coi là nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

của ngành Kiểm sát, khắc phục tình trạng khép kín  việc ai người ấ  l m”  hoặc tình 

trạng  qu ền anh, quyền t i”  nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong hoạt động điều 

tra, khám phá tội phạm.  

Cần nhận thức rõ các khía cạnh liên quan trong mối quan hệ với  QĐT , cả 

những mặt thuận lợi và khó khăn, quan tâm cả tính chất chỉ đạo - chấp hành và tính 

chất phối hợp công tác để chủ động góp phần xây dựng mối quan hệ này phát triển 

theo hướng tích cực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cải cách tư pháp đặt ra. Do 

đó,  iện pháp hiệu quả nhất vẫn là tăng cường phối hợp giữa VKS và  QĐT trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề  mới, KSV 

phải kịp thời phối hợp, trao đổi với ĐT  để xử lý, đồng thời  áo cáo  ãnh đạo hai đơn 

vị cho ý kiến giải quyết. 

Tuy nhiên không vì bao biện phối hợp mà nể nang né tránh; cần kiên quyết áp 

dụng đầy đủ các trách nhiệm của VKS được quy định trong Bộ luật TTHS. Trong quá 

trình phối hợp, cần kiên định nguyên tắc mềm dẻo nhưng ki n qu ết, theo đó, lãnh đạo 
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VKS và Kiểm sát viên cần thống nhất áp dụng biện pháp trong một số trường hợp như: 

yêu cầu điều tra sát, đúng, cần thiết nhưng ĐT  không thực hiện; trường hợp thay đổi 

ĐT . 

3.2.2.3. Kiện toàn t  ch c  đ i mới công tác cán bộ và chỉ đạo điều hành 

 Th  nhất, kiện toàn tổ chức, bộ máy đơn vị THQCT trong TTHS án xâm phạm 

 ĐTP.  

 Ngày 28/7/2010, Bộ chính trị đã có  ết luận số 79-  /TW xác định rõ các quan 

điểm, phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án, VKS và  QĐT. Đối 

với VKSND, Kết luận 79-KL/TW khẳng định: VKSND có chức năng THQCT và 

kiểm sát  ĐTP như hiện nay. Tổ chức hệ thống VKSND thành bốn cấp, phù hợp với 

hệ thống tổ chức của Toà án nhân dân. Tổ chức VKS  theo bốn cấp, trong đó có hai 

cấp không theo cấp hành chính là VKSND tối cao khu vực và VKSND tối cao cấp cao. 

Đây là mô hình có nhiều điểm ưu việt, vừa đảm bảo tinh gọn về đầu mối, vừa phân bố 

lượng công việc phù hợp giữa các đơn vị hành chính. 

 Hiện nay, để đáp ứng được việc T Q T trước yêu cầu mới, tác giả mạnh dạn đề 

nghị tiếp tục sửa đổi Luật Tổ chức   S D theo hướng đổi tên các Vụ THQCT và 

kiểm sát điều tra  án hình sự trực thuộc VKSND tối cao thành Viện công tố cho phù 

hợp với yêu cầu cải cách tư pháp. Trong thời gian tới, cần xem xét kiện toàn theo 

hướng tách hoạt thành lập mới Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án 

hình sự các tội xâm phạm  ĐTP trực thuộc VKSND tối cao. 

Trong thời gian tới, cần tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ 

chức bộ máy của Vụ THQCT và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 6) 

VKSND tối cao theo đúng quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2002 và yêu cầu 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các  ĐTP của 

ngành Kiểm sát. Trước mắt, kiện toàn tổ chức và bộ máy làm việc của đơn vị, đảm bảo 

đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tăng   iên chế từ 35 người như hiện 

nay lên 45 người, tăng số lượng Kiểm sát viên VKSND tối cao từ 11 người lên 15 

người. Về lâu dài, theo Chiến lược cải cách tư pháp của Bộ Chính trị, mô hình tổ chức 

của ngành Kiểm sát theo mô hình Viện công tố, chỉ đạo hoạt động điều tra, cơ quan 

công tố được tăng quyền lực và chịu trách nhiệm về hoạt động điều tra. VKSND tối 

cao cần rà soát xác định rõ nhu cầu về biên chế và cơ cấu KSV, Kiểm tra viên của đơn 
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vị trực thuộc để quyết định giao biên chế cho phù hợp.Nhất là đối với loại án về xâm 

phạm  ĐTP, nhu cầu về biên chế không chỉ được xác định trên cơ sở khối lượng công 

việc như: số lượng án thụ lý, giải quyết hàng năm mà phải còn được xác định căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ của ngành về công tác kiểm sát các  ĐTP, các nhiệm vụ 

chính trị khác thuộc phạm vi phải giải quyết của đơn vị.  

Th  hai, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên.  

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm  ĐTP là một trong 

các mặt công tác thuộc lĩnh vực THQCT và kiểm sát các  ĐTP. Có thể nói, đây là một lĩnh 

vực hoạt động chủ yếu, then chốt của ngành Kiểm sát. Chất lượng hoạt động cũng như uy 

tín của VKS thể hiện trước hết và tập trung ở lĩnh vực công tác này. Do đó, đội ngũ cán  ộ, 

KSV được bố trí làm công tác này phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có bản 

lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. 

Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán  ộ, KSV thuộc lĩnh vực công tác này còn thiếu 

về số lượng và yếu về chất lượng, đúng như nhận định của Đảng ta là: "Công tác cán 

bộ của các cơ quan tư pháp chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình hiện nay. Đội 

ngũ cán  ộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ và năng lực nghiệp vụ…” 

[2],  hoặc như Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội 

khoá XI là "chất lượng đội ngũ cán  ộ, KSV hiện nay chưa ngang tầm với tiến trình 

cải cách tư pháp". Do đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, KSV của ngành 

Kiểm sát nói chung và của đơn vị làm công tác THQCT và kiểm sát điều tra các tội 

xâm phạm  ĐTP nói riêng là một trong những đòi hỏi rất quan trọng và cấp bách hiện 

nay. Trong thời gian tới, VKSND tối cao cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau: 

- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán  ộ, Kiểm tra viên, KSV đảm bảo số lượng, 

chất lượng; hàng năm rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, KSV để sắp xếp, bố trí đúng 

người, đúng việc nhằm phát huy hết năng lực, sở trường của từng cán bộ, KSV. 

- Công tác quy hoạch cán bộ phải được làm thường xuyên và liên tục nhằm tạo 

nguồn cán bộ cho việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt cũng như về lâu dài, đảm bảo 

tính liên tục, kế thừa, khắc phục tình trạng thiếu hụt, chắp vá. Xây dựng nguồn nhân 

lực tương lai cho ngành và thực sự trở thành những chuyên gia đầu ngành về THQCT 

và kiểm sát các  ĐTP. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, KSV, kịp thời phát hiện những 
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cán bộ, KSV có biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật nghiệp vụ để uốn nắn và xứ lý 

nhằm làm trong sạch bộ máy của VKSND tối cao. 

- Bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, 

Kiểm sát viên VKSND tối cao. 

Trong những năm qua, về cơ  ản cán bộ, KSV của ngành Kiểm sát nói chung và 

VKSND tối cao nói riêng đều có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức 

tốt,  giữ vững tác phong người cán bộ Kiểm sát. Trước yêu cầu của cải cách tư pháp, 

việc nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm nghề 

nghiệp của đội ngũ cán  ộ tư pháp nói chung, đối với đội ngũ cán  ộ, KSV nói riêng là 

hết sức cần thiết. Để nâng cao ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề 

nghiệp của cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tối cao cần tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu 

chủ nghĩa  ác - Lênin cho cán bộ, Đảng viên. Quán triệt nghiêm túc và sâu rộng các 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của  hà nước, Quy định, Quy chế 

của ngành cụ thể hoá bằng nhiệm vụ phù hợp điều kiện thực tiễn của ngành.Tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 

03 - CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá,  ình xét, phân loại 

cán bộ,  S  hàng năm.  

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán 

bộ, Kiểm sát viên VKSND tối cao. 

Trong giai đoạn hiện nay toàn ngành Kiểm sát đang triển khai sâu rộng cuộc vận 

động xây dựng đội ngũ cán  ộ, KSV  Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông 

về pháp luật, công tâm và bản lĩnh  kỷ cư ng v  trách nhiệm”   ông tác đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cần định hướng như sau: 

Cán bộ, KSV phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của ngành 

Kiểm sát để xác định rõ vị trí, vai trò của ngành trong mối quan hệ với các cơ quan tư 

pháp và trong bộ máy nhà nước; hiểu rõ bản chất, chức năng, nhiệm vụ THQCT và 

kiểm sát điều tra. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, KSV mới phát huy được tính độc lập, chủ 

động thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định trong hoạt động THQCT 

và kiểm sát điều tra. 

Cán bộ, KSV phải có kiến thức pháp lý sâu rộng, phải hiểu biết, nắm vững và áp 
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dụng đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, các Quy chế 

nghiệp vụ của Ngành, nhất là các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công tác được 

giao để giải quyết công việc được chính xác, có chất lượng, hiệu quả. Vận dụng linh 

hoạt, nhạy bén các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của  hà nước vào thực 

tiễn hoạt động nghiệp vụ, đồng thời biết gắn nhiệm vụ công tác được giao với yêu cầu 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng. Có khả năng tham mưu, hướng dẫn pháp luật 

trong công tác, linh hoạt trong việc nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh, đặc 

biệt, phải có tư duy  iện chứng, khả năng suy luận, tranh luận tốt với những người tiến 

hành tố tụng và người tham gia tố tụng. 

Để cán bộ, KSV  đạt được những yêu cầu trên, công tác đào tạo, tập huấn,  ồi 

dưỡng cán bộ, KSV phải được thực hiện một cách toàn diện cả về mặt chính trị, phẩm 

chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.  ác định rõ yêu cầu, 

nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng đối tượng cụ thể 

để xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung đào tạo cho sát hợp và có hiệu quả, 

khuyến khích cán bộ, KSV tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ. Mặt khác thực tế cho thấy việc học tập từ những thế hệ đi trước, sẽ giúp 

cho các cán bộ trẻ nhanh chóng thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm 

việc khoa học do được tiếp thu không chỉ lý luận mà còn là vận dụng thực tế vào từng 

tình huống nghiệp vụ cụ thể. Tổ chức thường xuyên, liên tục cuộc thi tuyển KSV giỏi, 

KSV tiêu biểu của ngành. 

Th  ba, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành  

Công tác chỉ đạo, điều hành được xem là một trong những mặt công tác trọng 

yếu trong việc đảm bảo thực thi các nhiệm vụ được giao. VKSND có đặc thù là tổ 

chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất, nên công tác quản lý, chỉ đạo 

điều hành trực tiếp làm ảnh hưởng đến việc thành công hay không thành công đối với 

các hoạt động công tác nói chung và hoạt động THQCT nói riêng. Do vậy VKSND tối 

cao cần tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện tốt một số 

nội dung sau:  

 - Trên cơ sở Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao , Vụ 

1A xây dựng  hương trình công tác kiểm sát hàng năm của đơn vị sao cho bám sát  
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vào Chỉ thị của Viện trưởng và phù hợp với thực tế đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

-   ãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, KSV phải nhận thức và quán triệt sâu sắc 

các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ngành theo đúng quy định tại Điều 8 Luật Tổ 

chức VKSND  năm 2002, mọi hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành đều do Viện 

trưởng thống nhất chỉ đạo thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động này cần thực 

hiện nghiêm các Quy định, Quy chế của ngành, nhất là Quy chế về chế độ thông tin, 

báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát của Viện trưởng VKSND tối cao.  

-  Để thực việc quản lý, điều hành có hiệu quả đòi hỏi Vụ trưởng Vụ thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp (Vụ 6) phải có sự 

phân công, phân nhiệm cho các Phó Vụ trưởng phụ trách, các Phòng thuộc Vụ và cho 

từng cán bộ, KSV trong đơn vị một cách hợp lý, nhằm phát huy năng lực sở trường của 

họ, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận công tác. Tránh trường hợp Lãnh 

đạo ôm đồm mọi việc, dẫn đến tình trạng các Phó phụ trách và KSV rơi vào thế bị động 

hoặc ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm, mất đi sự sáng tạo, nhạy cảm nghề nghiệp; hoặc 

ngược lại, Vụ trưởng “phó mặc” cho Phó  ụ trưởng phụ trách làm tất cả mọi việc do 

mình phụ trách, không kiểm tra, giám sát,  ảnh hưởng tới chất lượng thực thành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra của VKS. Do đó, trong tập thể  lãnh đạo Vụ phải có sự phân 

công hợp lý, vừa bảo đảm sự kiểm tra, giám sát của Vụ trưởng, vừa đề cao tinh thần trách 

nhiệm và sự sáng tạo của các Phó Vụ trưởng và Kiểm sát viên.  

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phải được làm thường xuyên 

và liên tục. Thông qua công tác thống kê báo cáo và công tác kiểm tra nghiệp vụ, cần rút 

kinh nghiệm kịp thời, khắc phục vi phạm. Thực hiện chế độ giao  an định kỳ hàng tuần, 

tháng... qua đó, phát huy sức mạnh của tập thể trong việc thảo luận bàn biện pháp tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ. Công tác THQCT là một lĩnh vực 

hoạt động rất quan trọng của đơn vị nghiệp vụ, của ngành Kiểm sát, vì vậy lãnh đạo Vụ cần 

phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực thi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện những sai sót để chấn chỉnh; tìm ra 

những giải pháp, phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công tác này. 

3 2 2 4  Tăng cường c  sở vật chất  phư ng tiện làm việc cho VKSND tối cao và 

hoàn thiện chế độ ch nh sách đối với cán bộ, Kiểm sát viên VKSND tối cao 
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Những năm qua Đảng và  hà nước đã tăng cường lãnh đạo, quan tâm đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và phục vụ công tác; thực hiện nhiều 

chế độ, chính sách đối với cán bộ các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, so với yêu cầu đấu 

tranh phòng, chống tội phạm và trong mối tương quan về mức sống với các ngành 

khác, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của ngành Kiểm 

sát vẫn còn hạn chế; đời sống của cán bộ, KSV còn khó khăn.  ghị quyết số 49-

NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp 

đến năm 2020 đã chỉ rõ: 

 Nhà nước bảo đảm điều kiện vật chất cho  ĐTP phù hợp với đặc thù của từng 

cơ quan tư pháp và khả năng của đất nước...Từng  ước xây dựng trụ sở làm việc của 

các cơ quan tư pháp khang trang hiện đại, đầy đủ tiện nghi; ưu tiên trang  ị phương 

tiện phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, công 

tác giám định tư pháp. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các 

cơ quan tư pháp... 

Có chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng phù hợp với lao động của cán bộ 

tư pháp... [4].  

Cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, KSV theo các hướng sau:  

- Tăng cường hơn nữa nguồn kinh phí đảm bảo chi hoạt động của các đơn vị 

trong ngành Kiểm sát nói chung và Vụ 6 nói riêng, đặc biệt là kinh phí đảm bảo cho 

các hoạt động đặc thù phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, như  máy 

ghi âm, ghi hình... 

- Triển khai các Đề án về Công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm sát. 

VKSND tối cao cần xây dựng các phần mềm về quản lý, xử lý án hình sự, xây dựng 

kho dữ liệu về các đối tượng phạm tội trong cả nước để thuận lợi cho hoạt động quản 

lý, tra cứu của toàn ngành; cung cấp đầy đủ các văn  ản pháp luật, tài liệu, sách báo có 

liên quan đến lĩnh vực pháp luật cho cán bộ, KSV nghiên cứu học tập và áp dụng vào 

giải quyết các vụ việc cụ thể. 

- Nghiên cứu, mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp; tăng thời 

hạn bổ nhiệm hoặc thực hiện chế độ bổ nhiệm không có thời hạn để đảm bảo tính độc 

lập của  ĐTP và đáp ứng yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ. Cải cách một  ước 
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cơ  ản chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, KSV để họ có 

điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

3.5.  hóm  á  giải pháp khác 

3.3.1. Hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân c  và của nhân dân đối 

với hoạt động thực hành quyền công tố   giai đoạn điều tra các tội xâm phạm hoạt 

động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân tối cao  

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn của đại biểu Quốc hội, đổi mới mạnh 

mẽ cơ chế và phương thức hoạt động, chất lượng đại biểu, theo đó những đại biểu theo cơ 

cấu thành phần xã hội cũng phải đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ nhất định mới được ứng cử làm đại biểu dân cử. 

 ó cơ chế, chính sách hợp lý để phát huy vai trò giám sát của cá nhân đại biểu Quốc 

hội đối với hoạt động của ngành Kiểm sát và các cơ quan tư pháp khác.  

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của  Mặt trận Tổ 

quốc trong việc giám sát đối với việc THQCT sẽ giúp VKSND tối cao không chỉ thực 

hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình mà còn nắm bắt kịp thời nguyện vọng, phản ánh của 

nhân dân về hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung; ngoài ra phải thực hiện tốt 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THQCT ở giai đoạn điều tra các 

tội xâm phạm  ĐTP. 

3.3.2. Nâng cao và phát huy vai trò của hoạt động b o trợ tư pháp hác ( Luật 

sư,  ông chứng, Thừa phát lại, C nh sát bổ trợ tư pháp) đáp ứng nhu cầu thực tiễn 

hoạt động tố tụng hình sự.  

Hoàn thiện cơ chế giám định trong các lĩnh vực để xác định tính chất, mức độ 

thiệt hại làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng phạm tội.  ó cơ chế 

giải quyết xung đột kết quả giám định giữa các kết luận giám định khác nhau. Nâng 

cao và phát huy hoạt động của luật sư cũng như  hoạt động bổ trợ tư pháp  khác, góp 

phần đảm bảo chất lượng THQCT  ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của 

VKSND tối cao. 

3.3.3. M  rộng các hình thức truyền thông, báo chí, giáo dục, phổ biến chính 

sách pháp luật của Đ ng,  hà nước 
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VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan chỉ 

đạo tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, 

chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm phạm  ĐTP nói riêng. 

Tăng cường các  ài viết về phòng, chống tội phạm trong các cơ quan tư pháp 

cũng như tội phạm do những người trong các cơ quan tư pháp gây ra, đưa thông tin 

trên các trang tin truyền thông của  gành, qua  áo chí, đài phát thanh, mạng 

internet.... Qua đó góp phần giáo dục ý thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân để họ 

nắm vững quyền và nghĩa vụ, nâng cao trách nhiệm công dân, từ đó tham gia tích cực, 

có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần đề cao ý thức 

trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan tư pháp 

trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời qua đó VKS có thể quản lý kịp thời, đầy đủ tố 

giác, tin  áo tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các 

vụ án hình sự nói chung và THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của 

VKSND tối cao. 

 

K t luận  hương 3 

Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện những hạn chế, tồn tại của 

chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói chung và chất lượng 

THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối trong những 

năm gần đây; Trên cơ sở nhận thức chung về các yếu tố bảo đảm chất lượng THQCT ở 

giai đoạn điều tra của VKSND tối cao và phân tích về nguyên nhân của những hạn 

chế, yếu kém trong lĩnh vực hoạt động này; tác giả đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm 

bảo đảm việc THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối 

cao ở Việt  am đạt hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp ở 

nước ta hiện nay. Những giải pháp cơ  ản được tác giả Luận văn đề cập, đó là:  hóm 

giải pháp về hoàn thiện pháp luật hình sự và TTHS, Luật tổ chức VKSND; các văn 

bản hướng dẫn áp dụng pháp luật; Nhóm giải pháp đối với ngành Kiểm sát, trong đó 

đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; kiện toàn, đổi mới  công 

tác tổ chức, cán bộ;  nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức; 

tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hoàn thiện chế độ chính sách đối với 

cán bộ, KSV; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và kiểm tra trong ngành 
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Kiểm sát; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa  QĐT (Cục 1) và Vụ thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 6) của VKSND tối 

cao trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm  ĐTP và Nhóm các 

giải pháp khác. 
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KẾT LUẬN 

 

Chất lượng thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

 ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam có vai trò quan trọng trong thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa 

theo yêu cầu của cải cách tư pháp, chống  ỏ lọt, chống oan sai, xử lý nghiêm các hành 

vi xâm phạm  ĐTP.Tuy nhiên quá trình thực hiện  còn bộc lộ những vướng mắc cũng 

như hạn chế, thiếu sót dẫn đến hiệu quả đạt được chưa cao, do nhiều nguyên nhân chủ 

quan và khách quan khác nhau, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó 

đáng chú ý là trình độ, năng lực chuyên môn và kiến thức pháp lý của một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, KSV chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới. 

Để khắc phục tình trạng trên, tác giả Luận văn đã sử dụng, kết hợp các phương 

pháp nghiên cứu khoa học, tiếp thu những thành tựu của những người đi trước liên 

quan đến nội dung của Luận văn, so sánh và đối chiếu những tài liệu, sách chuyên 

khảo để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng THQCT  ở giai đoạn điều tra các tội 

xâm phạm  ĐTP. Từ đó tác giả đề ra những giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao 

chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao 

ở Việt Nam. Luận văn tập trung vào các vấn đề sau: 

Phân tích làm rõ những cơ sở lý luận về THQCT, thực hành quyền công tố ở giai 

đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP và chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các 

tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam. 

Xây dựng những tiêu chí đánh giá chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội 

xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam để làm cơ sở đánh giá thực trạng 

chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao 

ở Việt Nam trong phạm vi Luận văn nghiên cứu. 

Phân tích thực trạng chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm 

 ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam trong 5 năm (từ năm 2009 đến năm 2013) và 

hiện nay. Tác giả đã chú ý phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn 
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chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Đồng thời đưa ra những 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đối với hoạt động này. Những giải pháp nâng cao 

chất lượng THQCT ở giai đoạn điều tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao 

ở Việt Nam gồm: Nhóm giải pháp về hoàn thiện pháp luật hình sự và TTHS, Luật tổ 

chức VKSND; các văn  ản hướng dẫn áp dụng pháp luật; Nhóm giải pháp đối với 

ngành Kiểm sát, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng; kiện toàn, đổi mới  công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn và phẩm chất đạo đức; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, hoàn 

thiện chế độ chính sách đối với cán bộ, KSV; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo 

điều hành và kiểm tra trong ngành Kiểm sát; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa 

 QĐT (Cục 6) và Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật 

tự xã hội (Vụ 1A) của VKSND tối cao trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội 

phạm xâm phạm  ĐTP và Nhóm các giải pháp khác, đó là hoàn thiện cơ chế giám sát 

của các cơ quan dân cử và của nhân dân đối với hoạt động THQCT ở giai đoạn điều 

tra các tội xâm phạm  ĐTP của VKSND tối cao ở Việt Nam; nâng cao và phát huy 

vai trò của hoạt động bảo trợ tư pháp khác ( uật sư,  ông chứng, Thừa phát lại, Cảnh 

sát bổ trợ tư pháp) đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động TTHS; mở rộng các hình thức 

truyền thông, báo chí, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật của Đảng,  hà nước.  

Những kết quả đã đạt được trong Luận văn cho thấy có sự nỗ lực, cố gắng của 

bản thân tác giả; sự giúp đỡ nghiêm túc và tinh thần đầy trách nhiệm của các thầy cô, 

các nhà khoa học, các đồng nghiệp thuộc VKSND tối cao và đặc biệt là sự giúp đỡ của 

thầy giáo, Tiến sĩ Trần Đình Thắng hướng dẫn khoa học cho tôi hoàn thành Luận văn 

này. Tuy nhiên, do điều kiện nghiên cứu và khả năng của bản thân tác giả nên Luận 

văn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Tác giả Luận văn mong nhận 

được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo và các đồng 

nghiệp để Luận văn được hoàn thiện hơn. 
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