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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ma túy đang là một vấn đề nhức nhối ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh 

hoạt của toàn nhân loại, gây tác hại xấu, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống 

xã hội, sự hình thành nhân cách của con người và phát triển kinh tế của mỗi quốc 

gia. Trên thế giới hiện nay có khoảng 100 triệu người nghiện ma túy. 

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới 

ngày càng gia tăng, quy mô phạm tội ngày càng lớn, tính chất phạm tội ngày 

càng nghiêm trọng. Mặc dù Liên Hợp Quốc và các nước trên thế giới đã đầu tư 

nhiều công sức, tiền của nhằm ngăn chặn nhưng tội phạm về ma túy vẫn diễn ra 

phức tạp, nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.  

Ở Việt Nam trong 5 năm qua có 783.339 người nghiện ma túy. Đáng lo 

ngại là ma túy đã tràn lan vào cả các trường học từ cấp tiểu học trở lên. Theo 

thống kê 63/63 tỉnh thành đều có học sinh, sinh viên sử dụng ma túy. Tại địa bàn  

quận Hà Đông là một quận có diện tích rộng. Dân số đông dẫn đến số người 

nghiện ma túy cũng nhiều. Do vậy tình hình tội phạm về ma túy đang là một 

trong những vấn đề nhức nhối. Hàng năm cơ quan chức năng đã phát hiện bắt 

giữ, xử lý hàng trăm vụ vi phạm và tội phạm về ma túy, triệt phá nhiều đường 

dây ma túy lớn hoạt động nhiều năm, xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp làm 

thay đổi tình hình ở một số địa bàn; các cơ quan tiến hành tố tụng đã đưa ra xét 

xử nghiêm minh một số lượng lớn các vụ án ma túy, đưa một số lượng lớn các 

đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện. Thông qua đó góp phần nâng cao 

nhận thức của nhân dân đối với cuộc đấu tranh về tội phạm này. Trước sự gia 

tăng đến mức lo ngại của tội phạm ma túy, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chỉ 

đạo kiên quyết đấu tranh nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi, tiến tới loại trừ 

loại tội phạm nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội, tuy nhiên việc giải quyết 

các vụ án ma túy đang còn gặp nhiều khó khăn cả về lý luận và thực tiễn bởi tội 

phạm về ma túy diễn biến phức tạp, quá trình giải quyết án chia thành nhiều giai 

đoạn khác nhau do vậy việc điều tra, truy tố, xét xử gặp nhiều khó khăn. Việc 



 

2 

quản lý chỉ đạo điều hành đối với công tác này còn có những thiếu sót nhất định. 

Vì những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu này. Trên cơ sở đó làm sáng tỏ 

thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, đề ra những giải pháp cơ bản giúp cho việc thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong việc giải quyết các vụ án hình sự 

về ma túy ở Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông có chất lượng, đáp ứng yêu 

cầu về cải cách tư pháp và yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm ở quận Hà 

Đông. 

Từ thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn về thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án  ma túy của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 

Luật học của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 

là một nhiệm vụ quan trọng của VKSND, có ảnh hưởng lớn đến quá trình làm rõ 

và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm. Vì vậy, đây là vấn đề thu hút các nhà 

khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn quan tâm nghiên cứu. Đã có khá nhiều 

công trình khoa học có liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm 

sát hoạt động tư pháp được công bố trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các 

luận án tiến sỹ, luận văn thạc sĩ, một số giáo trình giảng dạy về pháp luật. Đáng 

chú ý có một số công trình  

- Những cuốn sách về quyền thực hành công tố và kiểm sát điều tra của 

VKSND:  

“Quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều 

tra” của tác giả Lê Hữu Thể chủ biên (NXB Tư pháp, Hà Nội, 2008). Cuốn sách 

cung cấp những vấn đề cơ bản về quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, cung cấp quy trình và những yêu cầu cần có đặt ra trong quá trình thực 

hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tại giai đoạn điều tra. 

“Kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong tố tụng hình sự”, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (NXB Đại học Quốc gia 
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Hà Nội, 2006). Cuốn sách cung cấp khái quát những vấn đề cơ bản về thực hành 

quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự, qua đó, 

hướng dẫn một số kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực 

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

- Những luận văn về vai trò của VKSND trong thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều tra nói chung và về các vụ án ma tuý nói riêng:  

“Quyền công tố trong các vụ án hình sự về ma tuý qua thực tiễn VKSND 

Tỉnh Thanh Hoá” của tác giả Lữ Thị Phương Quý (khoa Luật – Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2012); “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hành quyền công 

tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân - trên cơ sở 

các số liệu thực tiễn đại bàn thành phố Hà Nội” của tác giả Cao Việt Cường Quý 

(khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012); “Thực hành quyền công tố và 

kiêm sát hoạt động tư pháp đối với tội phạm về ma tuý - trên cơ sở số liệu thực 

tiễn địa bàn thành phố Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Tuấn Thanh Tứ (hoa Luật – 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016); “Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

các vụ án về ma tuý ở thành phố Hà Nội” của tác giả Nguyễn Mạnh Tùng 

(Trường Đại học Luật Hà Nội, 2017); “Thực hành quyền công tố trong giao đoạn 

điều tra các tội phạm về ma tuý trên địa bàn Huyện Văn Chân, Tỉnh Yên Bái” 

của tác giả Hà Minh Loan (Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm khoa học 

xã hội Việt Nam, 2017).  

Các  tác giả trên đã nghie n cứu lịch sử hình thành quyền co ng tố của 

Vi  n kiểm sát nha n da n theo Hiến pháp; nghie n cứu thực trạng tổ chức 

thực hành quyền co ng tố theo phạm vi nghiên cứu; khảo sát thực tiễn vi  c 

thực hành quyền co ng tố trong vi  c giải quyết các vụ án hình sự về ma túy 

trong một số năm trên các địa bàn thành phố Hà Nội, Yên Bái, Thanh Hoá, Đà 

Nẵng; đề xuất mọ t số giải pháp nhằm góp phần hoàn thi  n pháp luạ t về 

nọ i dung và hình thức để qua đó na ng cao chức na ng thực hành quyền 

co ng tố trong vi  c giải quyết các vụ án hình sự về ma tuý ở Vi  t Nam nói 

chung và ở đại bàn nghiên cứu nói rie ng.  
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- Những bài báo, bài viết trên các Tạp chí về vai trò của VKSND trong 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án: 

“Một số vấn đề về tranh tụng trong tố tụng hình sự” của Ths. Lê Tiến 

Châu (Tạp chí khoa học pháp lý, số 01/2003); “Tăng cường trách nhiệm công tố 

trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra trước yêu cầu cải 

cách tư pháp” của PGS. TS Nguyễn Hòa Bình (Báo Người bảo vệ quyền lợi  

http://nguoibaovequyenloi.com, 2016); “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực 

hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án ma túy” của 

tác giả Bùi Sơn Cường (Tạp chí Kiểm sát số 21/2015); “Tiếp tục quan tâm làm tốt 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án ma túy trong tình 

hình hiện nay” của TS Trần Công Phàn, (Tạp chí Kiểm sát số 20/2015); Tăng cường 

trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra gắn công tố với điều tra của tác giả 

Đặng Thành Khoa  (wesite Đại học Kiểm sát Hà Nội)... 

Nhìn chung, các tài liệu, công trình nghiên cứu và bài viết trên bàn về 

những vấn đề có liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát tư 

pháp ở những góc độ khác nhau của tố tụng hình sự. Tuy nhiên, chưa có công 

trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu, khảo sát về cơ sở lý luận và thực tiễn công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy trên địa bàn 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Các tài liệu trên là nguồn tư liệu quý để học 

viên tham khảo trong quá trình nghiên cứu đề tài. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận công tác thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND và 

phân tích thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các 

vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đề xuất các quan 

điểm và giải pháp bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông, góp phần đảm bảo thực hiện các 

yêu cầu của hoạt động kiểm sát các vụ án hình sự trong thời kỳ mới. 

http://nguoibaovequyenloi.com/
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3.2. Nhiệm vụ 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, luận văn có những nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án ma túy của VKSND như khái niệm, đặc điểm, vai trò, quy trình và 

các yếu tố bảo đảm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy 

của VKSND. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông.  

- Đề xuất quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là cơ sở lý luận và thực tiễn thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND Quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu:  

 Luận văn tập trung phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án ma túy của VKSND Hà 

Đông, thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017.  

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

 5.1. Cơ sở lý luận 

Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận khoa học của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, các chủ 

trương, Nghị quyết, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường 

pháp chế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 

duy vật lịch sử của triết học Mác – Lê nin. Ngoài ra luận văn còn sử dụng các 
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phương pháp nghiên cứu cụ thể như phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, 

tổng hợp. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm rõ 

thêm lý luận về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy 

của VKSND. 

6.2. Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sử dụng làm 

tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng công tác thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND cấp huyện nói 

chung, của quận Hà Đông nói riêng trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó luận 

văn còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu liên quan đến thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của VKSND.   

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội 

dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Lý luận thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND cấp huyện; Chương 2. Thực 

trạng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy 

của VKSND quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; Chương 3. Quan điểm và giải 

pháp bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của VKSND quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 
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Chƣơng 1 

 LÝ LUẬN VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT 

 ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT  

NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

 

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

1.1.1. Khái niệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

1.1.1.1. Khái niệm quyền công tố 

“Công tố” theo Đại từ điển tiếng Việt, “công” có nghĩa là thuộc về Nhà 

nước, tập thể, trái với tư; còn “tố” có nghĩa là nói về những sai phạm, tội lỗi của 

người khác một cách công khai trước người có thẩm quyền hoặc trước nhiều 

người. “Công tố” có nghĩa là điều tra, truy tố, buộc tội kẻ phạm pháp và phát 

biểu ý kiến trước toà án [64] . 

Theo từ điển luật học thì “Quyền công tố là quyền buộc tội nhân danh 

Nhà nước đối với người phạm tội” [63]. Để đưa ra được quan niệm đúng về 

quyền công tố, cần phải xem xét nó trong mối liện hệ với tính đặc thù của lĩnh 

vực pháp luật cụ thể. “Quyền công tố chỉ được xem xét trong mối liên hệ với 

lĩnh vực pháp luật mà từ cội nguồn lịch sử của nó đã gắn liền, không thể tách 

rời với việc nhân danh nhà nước (nhân danh công quyền) chống lại hình thức 

vi phạm pháp luật nghiêm trọng (tội phạm), đó là lĩnh vực tố tụng hình sự” 

[63]. Quyền công tố là quyền nhân danh Nhà nước thực hiện việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Quyền này thuộc về Nhà nước, 

được Nhà nước giao cho một cơ quan thực hiện (ở nước ta là cơ quan 

VKSND) để phát hiện tội phạm và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người 

phạm tội. Để làm được điều này, cơ quan có chức năng thực hành quyền công 

tố phải có trách nhiệm bảo đảm việc thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cư để xác 

định tội phạm và người phạm tội. Trên cơ sở đó quyết định truy tố bị can ra 
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trước Toà án và bảo vệ sự buộc tội đó trước phiên toà . Quyền công tố chỉ có 

trong tố tụng hình sự. Trong khoa học pháp lý nước ta, quyền công tố được diễn 

giải với các mức độ khác nhau như: là quyền của VKSND thay mặt nhà nước 

bảo vệ lợi ích công (nhà nước, xã hội và công dân) khi có các vi phạm pháp luật, 

là quyền của nhà nước giao cho VKSND truy tố người phạm tội ra trước tòa án 

và thực hành việc buộc tội đó tại phiên tòa là quyền của nhà nước giao cho các 

cơ quan nhất định khởi tố, điều tra và truy tố người phạm tội ra trước tòa án để 

xét xử và thực hiện việc buộc tội trước phiên tòa. 

Căn cứ vào vị trí trong bộ máy nhà nước có thể thấy được sự đa dạng về 

việc tổ chức thực hiện quyền công tố của các nước trên thế giới. Có những nước 

mà ở đó Cơ quan công tố/Viện kiểm sát nằm trong cơ cấu của Bộ Tư pháp (Hoa 

Kỳ, Pháp, Bỉ, Nhật Bản, Ba Lan, Ru-ma-ni, Hà Lan, Đan Mạch…); có những 

nước mà ở đó Cơ quan công tố/ Viện kiểm sát nằm trong thành phần của hệ 

thống tư pháp được đặt tại các Tòa án, nhưng độc lập với Tòa án về chức năng 

(Tây Ban Nha, Columbia, Bun-ga-ri…); hoặc có những nước mà ở đó Cơ quan 

công tố/ Viện kiểm sát là một hệ thống riêng biệt, hoặc trực thuộc Quốc hội, 

hoặc trực thuộc Nguyên thủ quốc gia (Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Cu 

Ba, Việt Nam, Lào…). Tuy về cơ cấu tổ chức, dù cơ quan được giao thực hiện 

nhiệm vụ công tố nằm trong hệ thống hành pháp, tư pháp hoặc lập pháp… nhưng 

về chức năng thì hoàn toàn độc lập [22] .  

Ở Việt Nam, quyền công tố là khái niệm được nhắc đến nhiều trong luật 

tố tụng hình sự nước ta khi đề cập chức năng của VKSND các cấp và lần đầu 

tiên được ghi nhận tại Hiến pháp năm 1980 khi đề cập đến chức năng của 

VKSND (Điều 138), tiếp đến tại Hiến pháp 1992 (Điều 137), Hiến pháp 2013 

(Điều 107, Điều 109). Ngoài ra, được ghi nhận ở BLTTHS (2003, 2015), Pháp 

lệnh KSV VKSND, Pháp lệnh tổ chức VKSND quân sự 2002, Luật tổ chức 

VKSND 2014...  

Từ phân tích nêu trên có thể rút ra khái niệm ở Việt nam như sau: Quyền công 

tố là quyền thuộc về nhà nước, do VKSND thực hiện thể hiện ở việc phát hiện và 
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truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội bằng các hoạt động cụ thể như 

thu thập chứng cứ buộc tội, truy tố bị can và bảo vệ sự buộc tội trước phiên toà.  

1.1.1.2. Khái niệm thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các 

vụ án hình sự 

Ở Việt Nam, xuất phát từ những quyền năng pháp lý thuộc nội dung 

quyền công tố đã được pháp luật quy định, việc sử dụng những quyền năng này 

để thực hiện việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kẻ phạm tội chính là thực 

hành quyền công tố. Do vậy, thực hành quyền công tố là việc sử dụng tổng hợp 

các quyền năng pháp lý thuộc nội dung quyền công tố để thực hiện việc truy cứu 

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

và xét xử [28]. Căn cứ vào các quy định của Hiến pháp và pháp luật và thực tiễn 

thì từ trước đến nay quyền này giao cho duy nhất VKSND. Chủ thể thực hành 

quyền công tố ở Việt Nam là VKSND. 

Theo quy định tại Điều 3 của Luật Tổ chức VKSND 2014 thì: Thực hành 

quyền công tố là hoạt động của VKSND trong tố tụng hình sự để thực hiện việc 

buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Ở nhiều nước quyền công tố được giao 

cho Viện công tố thực hiện. Ở  nước ta và một số nước đi theo đường lối xã hội 

chủ nghĩa quyền công tố được giao cho VKSND vừa làm chức năng kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật vừa thực hành quyền công tố.  

Căn cứ vào các quy định của Hiến pháp và pháp luật và thực tiễn thì từ 

trước đến nay quyền này giao cho duy nhất VKSND. Chủ thể thực hành quyền 

công tố ở Việt Nam là VKSND. Pháp luật quy định một loạt những nhiệm vụ 

quyền hạn nhằm xác lập cho VKSND các quyền năng pháp lý cần thiết để thực 

hiện chức năng của mình trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử kẻ phạm tội. 

Việc sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát  nhân dân như 

nêu trên nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kẻ phạm tội gọi là thực hành 

quyền công tố. Thực hành quyền công tố là việc Viện kiểm sát nhân dân thực 
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hiện các quyền năng pháp lý được nhà nước giao trong tất cả các giai đoạn của tố 

tụng hình sự từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và 

trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự (bao gồm cả 

xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm) nhằm truy cứu trách nhiệm hình 

sự đối với người có hành vi phạm tội, đưa người phạm tội ra xét xử trước tòa án 

và bảo vệ sự buộc tội đó. 

Từ những nội dung trình bày trên, có thể rút ra khái niệm: Thực hành 

quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự là việc Viện kiểm sát 

nhân dân trực tiếp thực hiện các quyền năng do pháp luật qui định để bảo đảm 

các hoạt động điều tra được thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật. 

1.1.1.3. Khái niệm kiểm sát điều tra vụ án hình sự 

Kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát đó là kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật đối với các hoạt động tư pháp của CQĐT và các cơ quan khác 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong quá trình giải 

quyết vụ án hình sự. Hoạt động KSĐT với tính chất là một chức năng cơ bản của 

Viện kiểm sát thì hoạt động đó có bản chất pháp lý là kiểm tra tính có căn cứ và 

tính hợp pháp các hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện bởi CQĐT và các cơ 

quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra vụ án hình sự nhằm bảo 

đảm việc điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và 

không làm oan người vô tội. Theo đó, các cơ quan tư pháp có thẩm quyền có 

trách nhiệm khởi động hoạt động điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với người thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, để bảo đảm cho các hoạt động 

tố tụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đòi hỏi phải có sự giám 

sát chặt chẽ của Viện kiểm sát thông qua hoạt động Kiểm sát điều tra. Vì vậy, 

Mục đích của kiểm sát điều tra: Là nhằm đảm bảo pháp luật được tuân thủ một 

cách nghiêm chỉnh và thống nhất trong suốt cả quá trình điều tra vụ án hình sự.  

Đối tượng của kiểm sát điều tra (tức là những cái mà hoạt động kiểm sát điều tra 

tác động vào nhằm đạt được mục đích nêu trên): Là việc chấp hành pháp luật của 

CQĐT, là hành vi của các cán bộ, ĐTV được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt 
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động điều tra, là các quyết định của CQĐT trong giai đoạn điều tra, là việc tuân 

thủ các quy định của pháp luật trong suốt cả quá trình điều tra.  Phạm vi của 

kiểm sát điều tra: Theo Điều 2 Quy chế Thực hành quyền công tố và Kiểm sát 

điều tra vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC 

ngày 02/1/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định: Công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều 

tra các vụ án hình sự bắt đầu từ khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm xảy ra giai 

đoạn tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đến khi kết thúc việc điều tra, 

Viện kiểm sát ra quyết định truy tố hoặc đình chỉ vụ án theo quy định của pháp 

luật. Việc xác định phạm vi như vậy là thể hiện tính đầy đủ, toàn diện của công 

tác Kiểm sát điều tra vụ án hình sự của Viện kiểm sát, cũng thể hiện đầy đủ bản 

chất pháp lý của hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong điều tra Vụ án 

hình sự, đó là kiểm tra tính có căn cứ, tính hợp pháp trong hoạt động tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra Vụ án hình sự. Nội dung của kiểm sát 

điều tra: Theo pháp luật hiện hành, khi thực hiện công tác kiểm sát điều tra, 

VKSND có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: kiểm sát việc khởi tố, kiểm 

sát các hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của CQĐT; Kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật của người tham gia tố tụng; Giải quyết các tranh chấp về thẩm 

quyền điều tra; Yêu cầu CQĐT khắc phục các vị phạm pháp luật trong hoạt động 

điều tra; yêu cầu CQĐT cung cấp tài liệu cần thiết về vi phạm pháp luật của 

ĐTV; Yêu cầu thủ trưởng CQĐT xử lý nghiêm minh ĐTV đã vi phạm pháp luật 

trong  khi tiến hành điều tra; Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Ý nghĩa: Điều 3 Quyết 

định 07 xác định: Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án 

hình sự của Viện kiểm sát nhằm bảo đảm: Mọi hành vi phạm tội đều phải được 

khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và người phạm tội, 

không làm oan người vô tội; Không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm 

giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, 

tự do, danh dự và nhân phẩm một cách trái pháp luật; Việc điều tra phải khách 
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quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật; những vi phạm pháp luật 

trong quá trình điều tra phải được phát hiện kịp thời; khắc phục và xử lý nghiêm 

minh; Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can phải có căn cứ và đúng 

pháp luật. 

Kiểm sát điều tra các vụ án hình sự là hoạt động của Viện kiểm sát nhân 

dân giám sát việc tuân theo pháp luật của các chủ thể tham gia quan hệ pháp 

luật tố tụng hình sự  phát sinh trong giai đoạn điều tra, nhằm đảm bảo cho quá 

trình điều tra được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

1.1.1.4. Khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của các tội  ma túy 

* Khái niệm chất ma túy 

Cho đến nay, trên thế giới cũng chưa có một khái niệm thống nhất về ma 

túy hay chất ma túy. Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy gồm 

chất gây nghiện, chất hướng thần năm 1988, Công ước thống nhất về các chất 

ma túy năm 1961 không đưa ra khái niệm chất ma túy mà sử dụng phương pháp 

liệt kê để xác định danh mục các chất ma túy bị kiểm soát, mang tính kế thừa 

kinh nghiệm của các Điều ước quốc tế về kiểm soát ma túy trước đó, đặc biệt là 

Công ước về hạn chế việc sản xuất, phân phối chất ma túy năm 1931. 

Ở Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2008) quy định khái niệm chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng 

thần. Theo đó, chất ma túy là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy 

định trong các danh mục do Chính phủ ban hành. Chất gây nghiện là chất kích 

thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng. 

Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử 

dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Ngày 

15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định danh 

mục chất ma túy mà tiền chất. Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội 

khóa XIII đã thông qua BLHS, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, trong đó các 

tội phạm về ma túy được quy định tại Chương XX với 13 điều luật từ Điều 247 

đến Điều 259 (tăng 04 điều so với BLHS năm 1999.  
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* Khái niệm vụ án ma túy 

- Tội phạm ma túy: Trên cơ sở quy định của BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, có thể đưa ra khái niệm về tội phạm về ma túy như sau: Tội 

phạm về ma túy là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định tại BLHS 

(năm 2015 và được sửa đổi,bổ sung năm 2017), do người có năng lực trách 

nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý 

của Nhà nước ta về các chất ma túy, các tiền chất để sản xuất chất ma túy và 

những hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý, sử dụng các chất ma 

túy và các tiền chất đó. 

- Cấu thành tội phạm của các tội phạm về ma túy 

Trong cấu thành tội phạm của các tội phạm ma tuý hoàn toàn giống nhau 

ở các dấu hiệu là khách thể , chủ thể, mặt chủ quan, giữa chúng chỉ khác nhau về 

mặt khách quan. 

 Khách thể của các tội phạm về ma túy: Khách thể của tội phạm về ma túy 

là sự  xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước ở tất cả các khâu của 

quá trình quản lý các chất ma túy và trật tự an toàn xã hội. 

Chủ thể của các tội phạm về ma túy: Trong 12 điều luật quy định các tội 

phạm về ma túy thì chỉ có tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc 

các loại cây khác có chứa chất ma túy  (Điều 247) thuộc loại tội phạm nghiêm 

trọng, do vậy theo quy định tại Điều 12 BLHS về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thì 

chủ thể tội này là người từ đủ 16 tuổi trở lên. Trường hợp người từ đủ 14 tuổi trở 

lên  nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng liên quan đến ma túy quy định tại Điều 248, Điều 249, Điều 250, 

Điều 251, Điều 252… 

Mặt khách quan của các tội phạm về ma túy: Hành vi khách quan của các 

tội phạm về ma túy tuy có khác nhau về các hình thức thể hiện cụ thể như về tính 

chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội. Song các hành vi này giống nhau ở chỗ đều 

là những hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về chế độ độc quyền quản 

lý các chất ma túy. Đối tượng tác động của tội phạm là các chất ma túy. 
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Trường hợp người từ đủ 14 tuổi trở lên  nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách 

nhiệm về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ma túy quy định tại 

Điều 248, Điều 249, Điều 250, Điều 251, Điều 252. Mặt chủ quan của tội phạm: Các 

tội phạm về ma túy đều phạm tội theo lỗi cố ý. Động cơ, mục đích phạm tội 

không phải là dấu hiệu bắt buộc của các tội này. 

Từ những phân tích trên, có thể hiểu: Vụ án ma túy là vụ án hình sự xảy ra 

tại không gian, thời gian cụ thể do cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định 

khởi tố vụ án hình sự, dựa trên những căn cứ quy định tại Điều 143 và cá quy 

định của BLTTHS về các tội danh được quy định tại Chương XX BLHS. 

1.1.1.5. Khái niệm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các cụ án 

ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện  

Từ những phân tích nêu tại điểm 1.1.1 nêu trên có thể khái quát: thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các cụ án ma tuý của Viện kiểm sát 

nhân dân cấp huyện là chức năng luật định của VKSND nhằm giám sát trực tiếp 

mọi hoạt động tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

trong quá trình khởi tố, điều tra các vụ án về ma túy, nhằm đảm bảo cho pháp 

luật tố tụng được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. 

1.1.1.6. Nội dung, phạm vi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra 

các vụ án hình sự và mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án hình sự  

Về nội dung: Theo Tố tụng hình sự Việt Nam thì quá trình giải quyết vụ 

án hình sự được chia làm 5 giai đoạn:Giai đọan khởi tố, giai đoạn điều tra, giai 

đoạn truy tố, giai đoạn xét xử và giai đoạn thi hành án trong đó mỗi giai đoạn 

đều thể hiện những nhiệm vụ khác nhau, giai đoạn trước làm căn cứ để thực hiện 

giai đoạn sau và đại đa số các quan điểm cho rằng Viện kiểm sát là cơ quan phải 

chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động của CQĐT trong hoạt động khởi tố. 

Trong 5 giai đoạn đó thì giai đoạn điều tra là giai đoạn góp phần quan trọng thực 

hiện  mục tiêu phát hiện chính xác, kịp thời mọi hành vi phạm tội và người phạm 

tội không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội 
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Điều 12, 13, 14, 15 Luật Tổ chức VKSND quy định cụ thể nhiệm vụ 

quyền hạn của VKSND khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Ngoài ra, còn được quy định tại BLTTHS (Điều 

20, 41, 42, 159, 161...), có thể khái quát thành một số nội dung cụ thể sau: giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can; đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu CQĐT tiến hành điều tra, trực tiếp tiến 

hành một số hoạt động điều tra; yêu cầu Thủ trưởng CQĐT thay đổi ĐTV theo 

quy định của BLTTHS nếu hành vi đó có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố hình sự; 

quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các 

biện pháp ngăn chặn khác; hủy bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp 

luật của CQĐT; yêu cầu CQĐT truy nã bị can; quyết định việc truy tố bị can, 

tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án, bị can. 

 Như vậy, có thể thấy rõ quyền công tố là cơ sở của thực hành quyền công 

tố, phải có quyền công tố thì mới có thực hành quyền công tố cho nên để xem 

xét phạm vi của thực hành quyền công tố thì trước hết phải xem xét đến phạm vi 

của quyền công tố. Như phần trên đã nêu, phạm vi của quyền công tố bắt đầu từ 

khi tội phạm được thực hiện còn thực hành quyền công tố chỉ phát sinh kể từ 

thời điểm vụ án được khởi tố bằng quyết định chính thức của cơ quan có thẩm 

quyền tức là cơ quan tố tụng đã áp dụng một trong các biện pháp thực hành 

quyền công tố. Tuy nhiên, trên thực tế có không ít những trường hợp mặc dù có 

tội phạm xảy ra nhưng không được khởi tố; điều này do nhiều nguyên nhân khác 

nhau, trong khoa học pháp lý gọi là “tội phạm ẩn” cho nên cơ quan tố tụng 

không áp dụng được bất cứ một biện pháp thực hành quyền công tố nào.  

Qua đây, có thể thấy rằng phạm vi thực hành quyền công tố hẹp hơn so 

với phạm vi của quyền công tố, nó chỉ bắt đầu từ khi có quyết định khởi tố vụ án 

và kết thúc khi bản án có hiệu lực pháp luật (trừ trường hợp vụ án tạm đình chỉ, 

đình chỉ). 
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Chủ thể thực hành quyền công tố ở Việt Nam là VKSND. Pháp luật quy 

định một loạt những nhiệm vụ quyền hạn nhằm xác lập cho VKSND các quyền 

năng pháp lý cần thiết để thực hiện chức năng của mình trong quá trình điều tra, 

truy tố và xét xử kẻ phạm tội. Việc sử dụng tổng hợp các quyền năng pháp lý của 

VKSND như nêu trên nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kẻ phạm tội 

gọi là thực hành quyền công tố. Thực hành quyền công tố là việc VKSND thực 

hiện các quyền năng pháp lý được nhà nước giao trong tất cả các giai đoạn của tố 

tụng hình sự từ điều tra, truy tố, xét xử nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối 

với người có hành vi phạm tội, đưa người phạm tội ra xét xử trước tòa án và bảo 

vệ sự buộc tội đó. 

Về phạm vi: Theo quy định của pháp luật nước ta thì cơ quan Viện kiểm sát có 

trách nhiệm thực hành quyền công tố trong tất cả mọi giai đoạn của tố tụng hình sự từ 

điều tra, truy tố đến xét xử (bao gồm cả xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc 

thẩm). 

Quyền công tố là quyền nhân danh nhà nước truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với người phạm tội; để bảo đảm được sự buộc tội nhân danh Nhà nước đó 

pháp luật quy định các biện pháp cụ thể, các biện pháp đó chính là thực hành 

quyền công tố [22].  

Như vậy, có thể thấy rõ quyền công tố là cơ sở của thực hành quyền công 

tố, phải có quyền công tố thì mới có thực hành quyền công tố cho nên để xem 

xét phạm vi của thực hành quyền công tố thì trước hết phải xem xét đến phạm vi 

của quyền công tố. Như phần trên đã nêu, phạm vi của quyền công tố bắt đầu từ 

khi tội phạm được thực hiện còn thực hành quyền công tố chỉ phát sinh kể từ 

thời điểm vụ án được khởi tố bằng quyết định chính thức của cơ quan có thẩm 

quyền tức là cơ quan tố tụng đã áp dụng một trong các biện pháp thực hành quyền 

công tố. Tuy nhiên, trên thực tế có không ít những trường hợp mặc dù có tội phạm 

xảy ra nhưng không được khởi tố; điều này do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong 

khoa học pháp lý gọi là “tội phạm ẩn” [28, tr.62-67] cho nên cơ quan tố tụng không 

áp dụng được bất cứ một biện pháp thực hành quyền công tố nào. Qua đây, có thể 
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thấy rằng phạm vi thực hành quyền công tố h p hơn so với phạm vi của quyền công 

tố, nó chỉ bắt đầu từ khi có quyết định khởi tố vụ án và kết thúc khi bản án có hiệu 

lực pháp luật (trừ trường hợp vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ). 

Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra bắt đầu từ khi khởi tố 

vụ án cho đến khi kết thúc việc điều tra hoặc đình chỉ giải quyết vụ án. 

Theo từ điển luật học “Điều tra là công tác trong tố tụng hình sự được tiến 

hành nhằm xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy 

đủ” [63]. Như vậy, điều tra là một giai đoạn tố tụng hình sự thứ 2 mà trong đo 

CQĐT căn cứ vào các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và dưới sự kiểm 

sát của Viện kiểm sát tiến hành các biện pháp cần thiết nhắm thu thập củng cố 

các chứng cứ, nghiên cứu các tình tiết của vụ án hình sự, phát hiện nhanh chóng 

và đầy đủ tội phạm, cũng như người có lỗi trong việc thực hiện tội phạm để truy 

cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời bảo đảm cho việc bôi thường thiết hại về vật 

chất do tội phạm gây nên và trên cơ sở đó quyết định Đình chỉ điều tra vụ án 

hình sự hoặc là chuyển toàn bộ tài liệu của vụ án đó cho Viện kiểm sát kèm theo 

kèm theo kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can. 

Như vậy, điều tra vụ án hình sự được hiểu là việc CQĐT và các cơ quan 

khác được giao một số hoạt động điều tra sử dụng các biện pháp do Luật tố tụng 

hình sự quy định để thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm, người phạm tội và 

những vấn đề khác có liên quan đến vụ án làm cơ sở cho việc truy tố của 

VKSND và xét xử của Toà án. Đồng thời thông qua hoạt động điều tra xác định 

nguyên nhân điều kiện phạm tội đối với từng vụ án cụ thể và kiến nghị các biện 

pháp phòng ngừa với các cơ quan và tổ chức hữu quan 

Về mối quan hệ giữa thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ 

án hình sự: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra là hai chức năng hoàn 

toàn độc lập của VKSND được phân định một cách rõ ràng tại các Điều 12, 13, 

14, 15 Luật Tổ chức VKSND và Điều 20, 41, 42, 159, 161...BLTTHS. Điều 6 

Luật Tổ chức VKSND quy định cụ thể các công tác mà VKSND thực hiện chức 

năng thực hành quyền công tố. 
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Nghiên cứu nội dung của các Điều luật nêu trên, ta thấy rõ thực hành 

quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là hai chức năng độc lập của 

VKSND. Những biện pháp mà VKSND trực tiếp quyết định và chịu trách nhiệm 

thì thuộc nội dung của thực hành quyền công tố còn với các biện pháp mà 

VKSND không trực tiếp quyết định mà chỉ thực hiện việc kiến nghị, kháng nghị 

và yêu cầu CQĐT khắc phục các vi phạm trong hoạt động điều tra thì được hiểu 

là nội dung của kiểm sát điều tra. Mặt khác, qua các Điều luật này cũng thấy rõ, 

tuy là hai chức năng độc lập song thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, chỉ có một số hoạt động mang tính độc lập 

tương đối còn lại phần nhiều chúng đan xen và hỗ trợ, tác động qua lại với nhau. 

Tuy ở từng giai đoạn tố tụng, các chức năng này thể hiện ở những mức độ và 

phạm vi khác nhau với những nội dung khác nhau nhưng dù ở giai đoạn nào thì 

chúng cũng thể hiện mối quan hệ gắn bó hữu cơ, đan xen nhau, tác động qua lại 

và bổ sung một cách tích cực cho nhau. Mối quan hệ giữa chúng bắt đầu từ thời 

điểm vụ án hình sự được khởi tố và song song tồn tại cho đến khi kết thúc việc 

điều tra (CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra, VKSND quyết định truy tố hoặc 

quyết định đình chỉ điều tra).  

Trong hoạt động điều tra vụ án hình sự, thực hành quyền công tố là việc 

VKSND thực hiện các biện pháp pháp luật và trực tiếp quyết định các vấn đề về 

tố tụng trong hoạt động điều tra nhằm mục đích chứng minh tội phạm và người 

phạm tội cũng như hành vi phạm tội của họ, kết thúc giai đoạn này hoặc là truy 

tố người phạm tội ra trước Toà án hoặc là đình chỉ vụ án theo quy định của pháp 

luật, khởi tố vụ án, khởi tố bị can; phê chuẩn, không phê chuẩn hoặc huỷ các 

quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của CQĐT; quyết định áp dụng, 

thay đổi hoặc huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn của CQĐT; quyết định truy tố bị 

can hoặc đình chỉ vụ án, bị can. Kiểm sát điều tra là việc VKSND thực hiện các 

biện pháp giám sát, mục đích nhằm bảo đảm các hoạt động điều tra được tiến 

hành một cách đúng đắn, đầy đủ, khách quan theo đúng trình tự, thủ tục, nội 

dung của pháp luật quy định, không trực tiếp ra quyết định, chỉ ra kiến nghị khi 
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có vi phạm pháp luật tố tụng xảy ra hoặc kiến nghị yêu cầu khắc phục các 

nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm. Hai lĩnh vực này song song tồn tại từ 

khi khởi tố cho đến khi kết thúc việc điều tra và VKSND  ra quyết định truy tố, 

giữa chúng tuy độc lập về chức năng, nhưng có tác động qua lại lẫn nhau. Nếu 

làm tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố sẽ hỗ trợ đắc lực cho kiểm sát điều tra 

thực hiện vai trò của mình, như tạo điều kiện cho kiểm sát điều tra tiếp cận các 

biện pháp điều tra nhằm duy trì pháp luật, phát hiện, khắc phục vi phạm pháp 

luật về tố tụng; làm tốt nhiệm vụ kiểm sát điều tra sẽ giúp cho công tác thực 

hành quyền công tố phát huy khả năng quyết định quá trình tố tụng, như bảo 

đảm việc khởi tố, yêu cầu khởi tố, quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện 

pháp ngăn chặn, huỷ các quyết định trái pháp luật của CQĐT một cách có căn 

cứ, đúng pháp luật. Như vậy, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra tuy hai nhưng là một, hai hoạt động này phải được tiến hành song song 

và hỗ trợ lẫn nhau nhằm không để bất kỳ người nào bị bắt giữ, khởi tố trái pháp 

luật, không để lọt tội và không làm oan người vô tội, đảm bảo cho việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội phải đúng pháp luật và có căn cứ, 

việc điều tra được tiến hành một cách khách quan, toàn diện, chính xác và đúng 

pháp luật; những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra được phát hiện và 

khắc phục kịp thời. 

Đối tượng của quyền công tố là yếu tố mà quyền công tố tác động tới 

nhằm thực hiện mục đích truy cứu trách nhiệm hình sự. Với cách hiểu này, đối 

tượng của quyền công tố không gì có thể khác hơn là tội phạm và người phạm 

tội. Đây cũng chính là đối tượng của hoạt động thực hành quyền công tố nói 

chung và thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự nói 

riêng. 

Khác với thực hành quyền công tố, hoạt động kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự hướng tới các chủ thể là cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong 

mối quan hệ pháp luật tố tụng hình sự. Đối tượng của kiểm sát điều tra là sự tuân 
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thủ pháp luật của các chủ thể tiến hành hoạt động điều tra (về thẩm quyền, thời 

hạn, thủ tục, việc tiến hành các hoạt động điều tra cụ thể...) và các chủ thể khác 

tham gia quan hệ pháp luật tố tụng hình sự phát sinh trong giai đoạn điều tra. 

Mục đích của thực hành quyền công tố là nhằm chứng minh tội phạm và 

xác định người phạm tội còn mục đích của công tác kiểm sát điều tra là nhằm 

đảm bảo cho các hoạt động điều tra được đúng đắn, khách quan theo quy định 

của pháp luật. Công tác điều tra có hiệu quả sẽ là điều kiện giúp cho việc thực 

hành quyền công tố được đúng đắn; kết quả hoạt động kiểm sát điều tra sẽ làm 

cơ sở cho việc thực hiện chức năng công tố và thực hành quyền công tố trong 

giai đoạn điều tra một cách có hiệu quả và ngược lại công tác thực hành quyền 

công tố có hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho hoạt động kiểm sát điều tra xác định kịp 

thời được các vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra.  

1.1.2. Đặc điểm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

Thứ nhất: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy 

là hoạt động chỉ do VKSND tiến hành theo quy định của pháp luật 

Dưới góc độ lý luận chung về nhà nước và pháp luật, thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra của VKSND là hoạt động áp dụng pháp luật. Đây là 

hình thức thực hiện pháp luật, là hoạt động mang tính tổ chức quyền lực nhà 

nước của các cơ quan có thẩm quyền nhằm cá biệt hoá những qui định của pháp 

luật vào từng trường hợp cụ thể đối với những cá nhân, đơn vị, tổ chức cụ thể. 

Theo quy định của pháp luật thì VKSND các cấp là cơ quan duy nhất có 

chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thông 

qua việc thực hiện chức năng này, VKSND góp phần thực hiện quyền lực nhà 

nước, trực tiếp thực hiện quyền tư pháp góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ 

nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Bảo đảm 

mọi hành vi xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước, của tập thể và lợi ích hợp pháp 

của công dân phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 
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Thứ hai, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của VKSND cấp huyện phải tuân thủ những quy định về trình tự, thủ tục 

do pháp luật quy định.  

Trong tất cả các giai đoạn tố tụng hình sự đều có hoạt động thực hành 

quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND. Chính vì vậy, pháp 

luật nói chung và pháp luật tố tụng hình sự nói riêng đã quy định rất chặt chẽ 

việc áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của 

VKSND cấp huyện đối với án hình sự nói chung, các vụ án ma túy nói riêng như 

việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn 

chặn, tiến hành các hoạt động điều tra, tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, trả hồ sơ 

yêu cầu điều tra bổ sung, thời hạn điều tra, kết thúc điều tra.  

Pháp luật hiện hành đã quy định các nội dung hoạt động công tố và kiểm 

sát điều tra của VKSND cấp huyện trong giai đoạn điều tra, nhằm bảo đảm việc 

truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can có căn cứ và đúng pháp luật. Hoạt 

động này của VKSND chỉ đúng đắn khi kết quả điều tra của CQĐT được bảo 

đảm bởi hoạt động kiểm sát điều tra của VKSND một cách khách quan, toàn 

diện và đầy đủ. 

Thứ ba, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ 

án ma túy của VKSND cấp huyện là sự thể hiện quyền lực nhà nước trong  giai 

đoạn công tố. 

Pháp luật là sự thể hiện ý chí của Nhà nước, việc thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều tra của VKSND được coi là tiếp tục thể hiện ý chí đó trong quá 

trình điều chỉnh của pháp luật, vì vậy ở một chừng mực nhất định, thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra của VKSND còn mang tính chính trị, nó phục vụ cho 

những mục đích chính trị nhất định của giai cấp cầm quyền. Khác với các hình thức 

thực hiện pháp luật khác, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của VKSND 

được tiến hành chủ yếu theo ý chí đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng pháp luật. 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của 
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VKSND là hoạt động thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo cho toàn bộ hoạt động 

điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đối với các  vụ án ma túy của cơ quan 

tiến hành tố tụng được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Đây là hoạt động 

thể hiện quyền lực nhà nước trong việc thực hiện chức năng duy trì trật tự xã hội, 

bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền, có biện pháp truy cứu trách nhiệm hình sự 

đối với chủ thể đã có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội phạm. 

1.1.3.Vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma 

túy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. 

 Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của 

VKSND cấp huyện có vai trò và nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ 

nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; 

bảo vệ chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước ở tất cả các khâu của quá trình 

quản lý các chất ma túy; bảo đảm mọi hành vi xâm hại trật tự quản lý của Nhà 

nước về ma túy phải được xử lý theo pháp luật, góp phần bảo đảm giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn kỷ cương phép nước. Những hành vi 

vi phạm và tội phạm đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh và kịp thời. 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của 

VKSND cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp 

luật, kích thích tư duy pháp lý mới, tạo thói quen tuân thủ pháp luật. Thực tế 

thấy rằng, các quy phạm pháp luật nói chung và các quy phạm pháp luật trong 

lĩnh vực kiểm sát điều tra các vụ án ma túy nói riêng đều được kiểm nghiệm qua 

công tác kiểm sát điều tra, kiểm nghiệm về tính phù hợp hay không phù hợp, 

tính có căn cứ hay tính không có căn cứ... Là cần phải có những quy định mới 

hay cần sửa đổi bổ sung những quy định cụ thể nào khác... Mà chỉ có qua công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự mới có thể 

phát hiện ra được. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, 

phát hiện ra những dạng vi phạm pháp luật mới, những dạng quan hệ xã hội mới 

cần phải có những quy phạm pháp luật điều chỉnh kịp thời, những quy phạm đã 

lạc hậu, chồng chéo cần thay thế, sửa đổi. 
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Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy còn có 

vai trò quan trọng là hướng các chủ thể của các quan hệ pháp luật trong điều tra 

các vụ án hình sự thực hiện những hành vi phù hợp với các quy định của pháp 

luật: Thực hiện đúng, đầy đủ chức trách của mình được giao khi tiến hành tố 

tụng; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng; Ngăn ngừa, 

hạn chế các hành vi vi phạm mới trong quá trình điều tra các vụ án hình sự của 

những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng. 

Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy còn có vai 

trò nổi bật: Đó là thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, 

VKSND thường có những biện pháp, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

những biện pháp kiến nghị phòng ngừa vi phạm trên địa bàn. Công tác vận động 

tuyên truyền của VKSND không chỉ đối với các đối tượng vi phạm, tội phạm mà 

còn tác động rộng lớn trong cộng đồng dân cư, các cơ quan ban ngành hữu quan. 

1.2. Nội dung công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

các vụ án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

Luật Tổ chức VKSND năm 2014 (Điều 14, Điều 15), BLTTHS (Điều 165, 

Điều 166) quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi thực hành quyền 

công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, kiểm sát điều tra vụ án hình sự.  

Trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói chung, vụ án ma túy nói 

riêng, VKSND có nhiệm vụ kiểm sát điều tra, tức là kiểm sát việc khởi tố, điều 

tra, lập hồ sơ của cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra; kiểm sát hoạt động tố tụng của người tham gia tố 

tụng; yêu cầu, kết hợp với cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm 

minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. Theo quy định tại Điều 166 

BLTTHS năm 2015 thì VKSND phải thực hiện các nhiệm vụ như: Kiểm sát việc 

tuân theo pháp luật trong việc khởi tố, điều tra và lập hồ sơ vụ án của Cơ quan 

điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; kiểm 

sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng 
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vi phạm pháp luật; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra; yêu cầu Cơ 

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

cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi 

tố, điều tra khi cần thiết; khi phát hiện việc điều tra không đầy đủ, vi phạm pháp 

luật thì Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động; kiến nghị, yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm trong việc khởi 

tố, điều tra; yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động điều tra thay đổi ĐTV, Cán bộ điều tra, xử lý nghiêm 

minh ĐTV, Cán bộ điều tra vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng; kiến nghị 

cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc kiểm sát điều 

tra vụ án hình sự theo quy định của BLTTHS. 

Thông thường để áp dụng một cách chính xác và đạt hiệu quả cao trong  

kiểm sát điều tra các vụ án ma túy cần tuân thủ những nội dung sau: 

1.2.1. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can 

Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất của công tác kiểm sát điều tra. 

KSV kiểm tra tài liệu xem căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đã đảm 

bảo chưa, có cần bổ sung thêm nội dung gì nữa không để phê chuẩn quyết định 

khởi tố bị can hay không. Việc làm này phải tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ để tránh oan 

sai, bỏ lọt tội phạm; tránh việc vội vàng và duy ý chí khi tham mưu phê chuẩn. 

Trường hợp còn băn khoăn về chứng cứ, tội danh thì có thể yêu cầu CQĐT bổ sung, 

tài liệu, chứng cứ hoặc báo cáo lãnh đạo Viện cho ý kiến chỉ đạo. 

1.2.2. Trao đổi thông tin về vụ án, xây dựng kế hoạch hoặc thống nhất 

những điểm chính về phối hợp công tác điều tra, kiểm sát điều tra 

Khi quản lý và xử lý tin báo hoặc được phân công thụ lý vụ án, KSV phải 

nhanh chóng nắm chắc diễn biến hành vi phạm tội, kết quả điều tra, thu thập có 

trong hồ sơ vụ án để bàn với ĐTV xây dựng kế hoạch phối hợp công tác kiểm 

sát điều tra và điều tra. Trong đó, nêu rõ những nội dung cần điều tra, thu thập 
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chứng cứ, đối tượng phải xem xét, xử lý những vấn đề cần làm sáng tỏ thêm… 

Từ đó, thống nhất về thời gian, phương pháp thực hiện và dự kiến công tác phối 

hợp về sau. Trên cơ sở thảo luận giữa ĐTV và KSV để thống nhất chung về 

phương thức, cách thức giải quyết vụ án. 

1.2.3. Đọc và nghiên cứu hồ sơ vụ án 

 Tùy từng hồ sơ vụ án, có thể nghiên cứu, đọc thủ tục tố tụng riêng hoặc 

tài liệu phản ánh chứng cứ riêng hoặc kết hợp cả hai. Nếu vụ án có nhiều hành vi 

thì lần lượt đọc từng hành vi từ trước đến sau, từ địa điểm gây án này đến địa 

điểm gây án khác, từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng này đến nhóm đối tượng 

khác. Chú ý trình tự giải quyết, xử lý vụ án như tiếp nhận tin báo, lấy lời khai 

ban đầu, tài liệu giám định (nếu có), lời khai của bị can, nhân chứng. Kinh 

nghiệm cho thấy đọc và nghiên cứu hồ sơ vụ án phải thực hiện từ đầu và suốt 

quá trình kiểm sát điều tra; tránh việc chỉ đọc hồ sơ giải quyết tin báo, đọc khi 

tham mưu phê chuẩn quyết định khởi tố bị can sau đó dừng lại. Nếu khi án kết 

thúc điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND mới đọc tiếp, thì sẽ không nắm được 

tình trạng hồ sơ, kết quả điều tra.  

1.2.4. Tăng cường phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý vụ án 

KSV phải thường xuyên hội ý với ĐTV để đánh giá kết quả điều tra, thu 

thập chứng cứ để thống nhất những nội dung và các bước phải làm tiếp theo. 

Tùy từng vụ án và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương và mối quan hệ phối 

hợp để có cách thức và biện pháp cụ thể thực hiện. Trong đó, việc trao đổi 

thường xuyên giữa KSV và ĐTV là vấn đề quan trọng nhất, vì không ai có thể 

hiểu rõ hồ sơ vụ án, tiến độ điều tra, thu thập chứng cứ hơn ĐTV và KSV. ĐTV 

và KSV tự rà soát tiến độ điều tra, kết quả thu thập chứng cứ, các biểu hiện tố 

tụng được thể hiện trong hồ sơ. Đối với các vụ án khó, án phức tạp thì ĐTV và 

KSV phải đề nghị Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện 

trưởng, Phó Viện trưởng VKSND chủ trì cuộc họp để xin ý kiến chỉ đạo.  

1.2.5. Tham gia kiểm sát hỏi cung, kiểm sát lấy lời khai nhân chứng 

KSV cần quan tâm đúng mức công tác này. Đối với những vụ án gây hậu 
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quả đặc biệt nghiêm trọng, đông bị can tham gia, phạm tội nhiều lần, hành vi 

phạm tội diễn ra trong thời gian dài thì đặc biệt quan tâm phải kiểm sát hỏi cung 

bị can. Chú trọng kiểm sát hỏi cung các bị can là chủ mưu, cầm đầu, không nhận 

tội, không hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra… Quan tâm 

đúng mức kiểm sát lấy lời khai người làm chứng, người bị hại.  

1.3. Yêu cầu và điều kiện đảm bảo thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra các vụ án ma túy của viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

 1.3.1. Đảm bảo về mặt pháp lý trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đối với các vụ án ma túy. 

Luật Tổ chức VKSND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014. Đây là văn bản 

văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp nhất quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền 

hạn của VKSND nói chung và VKSND cấp huyện nói riêng. Ngoài Luật Tổ 

chức VKSND năm 2014, nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như văn bản 

của Viện Kiểm kiểm sát nhân dân tối cao quy định chức năng, nhiệm vụ của 

VKSND cấp huyện, trong đó có thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

của VKSND cấp huyện đối với các vụ án ma túy như: BLHS, BLTTHS, Quyết 

định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 ban hành Quy chế tạm thời công tác 

thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; Quyết định số 

169/QĐ-VKSTC ngày 02/5/2018 ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành 

quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố... 

 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là văn bản pháp lý  có hiệu 

lực cao, quy định về tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội. Đây là cơ sở 

pháp lý quan trọng cho việc thực hành quyền công tố đối với các loại tội phạm 

hình sự nói chung, tội phạm ma túy nói riêng. Thực hành quyền công tố đối với 

tội phạm về ma túy là chức năng nhiệm vụ của VKSND nhằm bảo vệ các lợi ích 

của nhà nước và xã hội, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

ngăn chặn, hạn chế và tiến tới đẩy lùi các nguy cơ tội phạm ma túy gây ra trong 
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đời sống cộng đồng. 

 BLTTHS năm 2015 và Luật tổ chức VKSND năm 2014 là cơ sở pháp lý 

quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra của VKSND đối với án hình sự nói chung, án ma túy nói riêng. Đây là 

cơ sở pháp lý có hiệu lực cao, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chức năng và 

nhiệm vụ của VKSND trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối 

với các vụ án ma túy. 

 Quyết định số 03/QĐ-VKSTC, Quyết định số 169/QĐ-VKSTC: xác định 

phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của KSV, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, mối 

quan hệ công tác, những người liên quan đến công tác thực hành quyền công tố, 

kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm 

sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

Ngoài những văn bản kể trên, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan tư 

pháp ở trung ương cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để VKSND áp dụng trong 

quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của 

VKSND. 

 Để hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của VKSND 

đối với các vụ án ma túy có hiệu quả, 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 biết là 

pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, bởi vậy trong điều kiện hiện nay các cơ 

quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần xem xét loại bỏ 

các quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp với đấu tranh phòng chống tội phạm 

ma túy , bổ sung các quy định mới phù hợp với tình hình tội phạm  ma túy trong 

giai đoạn hiện nay và có tính đến các yếu tố tội phạm mới sẽ nảy sinh trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường, khi nước ta hội nhập khu vực và quốc tế. 

 1.3.2. Đảm bảo về mặt tổ chức bộ máy và chủ thể hoạt động thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân 

 Để hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của VKSND 

đối với các vụ án hình sự nói chung và các vụ án ma túy nói riêng có chất lượng 
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và hiệu quả, việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc có vai trò và ý nghĩa hết sức 

quan trọng. Nói đến tổ chức bộ máy thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án  ma túy là nói đến con người cụ thể, là chủ thể trực tiếp thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo quy định. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công 

hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. 

 Cùng với việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy 

mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng, trong 

những năm qua công tác tổ chức cán bộ của ngành kiểm sát nhân dân đã có 

nhiều tiến bộ rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tuy nhiên trong công tác tổ chức và bộ máy của 

Ngành Kiểm sát nhân dân cũng còn nhiều bất cập như: Công tác tổ chức và bộ 

máy chậm được kiện toàn và đổi mới, việc sắp xếp cán bộ còn có nơi, có lúc 

chưa hợp lý, bởi vậy chưa phát huy được năng lực và sở trường của cán bộ, KSV, 

công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có làm nhưng chưa chuyên sâu, công tác quy 

hoạch, đề bạt và bổ nhiệm có lúc thực hiện chưa mang tính chất khoa học và thực 

tiễn, do vậy có một số cán bộ sau khi được đề bạt, bổ nhiệm không đáp ứng được 

yêu cầu do trình độ, năng lực, nhất là năng lực quản lý còn hạn chế. 

 Để đảm bảo hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các 

vụ án ma túy của VKSND có chất lượng, hiệu quả Ngành kiểm sát nhân dân cần 

đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Luật tổ chức 

VKSND năm 2014. Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm, thao tác nghiệp vụ 

theo đúng quy định của BLTTHS năm 2015. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo 

đủ biên chế về số lượng và chất lượng. Về lâu dài, cần nghiên cứu đổi mới tổ 

chức của ngành kiểm sát theo mô hình viện công tố, theo mô hình này Viện công 

tố chỉ đạo điều tra, nhằm tăng quyền lực thật sự cho cơ quan công tố. Theo pháp 

luật hiện hành, mặc dù VKSND đã được pháp luật trao nhiều quyền hạn trong 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, song trên thực tế về cơ bản, KSV vẫn phải chạy 

theo ĐTV trong quá trình thực hành quyền công tố đối với các vụ án hình sự. 
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 Quá trình thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy phải luôn nâng cao ý thức 

chính trị và phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ, 

KSV. Bồi dưỡng, giáo dục để mỗi cán bộ, KSV nhận thức sâu sắc và thực hiện 

đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong hoạt động thực hành quyền công tố 

trong các vụ án hình sự nói chung, các vụ án về  ma túy nói riêng. Góp phần giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật. 

 1.3.3. Đảm bảo về công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp trên đối với cấp dưới theo chế độ quản lý trong ngành 

 Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành luôn có vai trò quan trọng trong bất 

kỳ hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức nào đó. Đặc biệt đối với ngành 

kiểm sát càng có ý nghĩa quyết định đến hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của ngành. Theo quy định tại Điều 7, Luật tổ chức VKSND nhân dân 2014 

quy định: VKSND do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu 

sự lãnh đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên. Viện trưởng các VKSND cấp 

dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao. VKSND cấp 

trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của VKSND 

cấp dưới. Viện trưởng VKSND cấp trên có quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ quyết 

định trái pháp luật của Viện trưởng VKSND cấp  dưới. 

 Để thực hiện tốt nguyên tắc hoạt động này, đòi hỏi mỗi cán bộ, KSV phải 

nắm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động trong ngành theo quy định của pháp 

luật. Viện trưởng lãnh đạo trực tiếp phải có sự phân công, phân nhiệm cho từng bộ 

phận và từng cán bộ, KSV một cách hợp lý, theo sở trường và năng lực công tác 

của họ, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận công tác, đồng thời phải 

nắm bắt toàn diện các nội dung công việc để có phương án chỉ đạo kịp thời. 

 Công tác kiểm tra, hướng dẫn phải đuợc coi là hoạt động thường xuyên, 

liên tục, thông qua hoạt động này để kịp thời phát hiện ra những nhân tố, những 

phương thức thực hiện hiệu quả trong hoạt động thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra để phát huy, nhân rộng, đồng thời kịp thời phát hiện những sai 



 

30 

phạm, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm và có 

hình thức xử lý nghiêm minh. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong 

ngành để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã 

giao phó cho ngành kiểm sát nhân dân. 

Chính sách đãi ngộ phải thoả đáng để đời sống của cán bộ, KSV đỡ khó 

khăn, cần có hướng đầu tư và hỗ trợ hơn nữa để đảm bảo cơ sở vật chất và các 

phương tiện làm việc cho VKSND như xây dựng, nâng cấp các trụ sở làm việc; 

tăng cường đầu tư và trang bị cơ sở vật chất và các phương tiện để phục vụ công 

việc, tăng nguồn kinh phí cấp để hoạt động, chi phí cho việc mua sắm sách bào, 

tài liệu để nghiên cứu phục vụ công tác nghiệp vụ....Cần có chính sách tháo gỡ ở 

tầm vĩ mô nhằm cải thiện chế độ phụ cấp, đãi ngộ thoả đáng tương xứng với 

khối lượng và tính chất công việc đối với cán bộ kiểm sát. 

Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với CQĐT và Tòa 

án trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và tranh thủ sự chỉ đạo của các 

cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết án. Trong mối 

quan hệ với CQĐT, VKSND cần phải quan tâm cả những mặt thuận lợi và khó 

khăn, cả tính chất chỉ đạo - chấp hành và tính chất phối hợp công tác để chủ động 

xây dựng mối quan hệ này theo hướng tích cực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất các yêu 

cầu cải cách tư pháp đặt ra. Do đó, biện pháp hiệu quả vẫn là tăng cường phối hợp 

giữa VKSND và CQĐT ngay từ đầu giai đoạn điều tra, nếu có vướng mắc phát sinh 

những vấn đề mới, KSV phải kịp thời phối hợp, trao đổi với ĐTV để xử lý, đồng 

thời báo cáo Lãnh đạo hai ngành xin ý kiến giải quyết. 
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Tiểu kết Chƣơng 1 

Chương 1 của luận văn tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND cấp 

huyện thông qua việc nêu tra, phân tích các khái niệm về công tố, quyền công tố, 

điều tra các vụ án hình sự, thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các 

vụ án hình sự, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, chất ma túy, vụ án ma túy. Từ 

đó là nêu ra được khái niệm thực hành quyền cong tố và kiểm sát điều tra các vụ 

án ma túy của VKSND cấp huyện. 

Từ việc xác định, phân tích các khái niệm nêu trên, Chương I của luận 

văn nêu ra được các đặc điểm thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các 

vụ án ma túy của VKSND cấp huyện; xác định vai trò thực hành quyền công tố 

và kiểm sát điều ra các vụ án ma túy của VKSND cấp huyện; nội dung công tác 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND cấp 

huyện. Đồng thời, xác định được những yêu cầu và điều kiện đảm bảo công tác 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của Viện kiểm 

sát nhân dân cấp huyện.  
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ 

KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

2.1. Tình hình đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình tội 

phạm ảnh hƣởng đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

các vụ án ma túy của trên địa bàn quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

2.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội quận Hà Đông 

  Hà Đông là địa bàn có vị trí địa lý quan trọng, nằm ở phía Tây Nam, Thủ 

đô Hà Nội.Trước năm 2008, Thành phố Hà Đông được xác định là thủ phủ của 

tỉnh Hà Tây (cũ) và là trung tâm chính trị- kinh tế, văn hoá- xã hội của Tỉnh. 

Năm 2004, Hà Đông có 12 đơn vị hành chính sáp nhập thêm 3 xã Phú Lương, 

Phú Lãm, Yên Nghĩa của huyện Thanh Oai và Hoài Đức thành 15 đơn vị ph-

ường, xã. Năm 2006, Hà Đông tiếp tục mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập 

thêm 2 xã Đồng Mai, Biên Giang của huyện Thanh Oai và xã Dương Nội của 

huyện Hoài Đức. Hà Đông là địa phương có nhiều ngành nghề sản xuất và dịch 

vụ truyền thống như: làng lụa Vạn Phúc, làng rèn Đa Sỹ... Hà Đông cũng là địa 

bàn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, một vùng đất cổ với những truyền 

thống lâu đời. Có 3 trục đường chính chạy qua là QL6A, QL21B, đường 430 và 

nhiều tỉnh lộ khác… [48]. Theo Nghị quyết của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 

3 (ngày 29/5/2008), từ ngày 01/8/2008 cùng với toàn bộ tỉnh Hà Tây được sáp 

nhập về Thủ đô Hà Nội. Ngày 08/5/2009, Chính phủ ra Nghị quyết số 19/NQ-CP 

về việc thành lập quận Hà Đông. Quận Hà Đông có tọa độ địa lý 20059 vĩ độ 

Bắc, 105045 kinh Đông, nằm ở vị trí trung tâm hình học của Thành phố Hà Nội, 

giữa giao điểm của Quốc lộ 6 từ Thành phố Hà Nội đi tỉnh Hòa Bình và Quốc lộ 

70A. Hà Đông cũng là nơi khởi đầu của Quốc lộ 21B, nối trung tâm Hà Nội với 

các huyện phía nam của Thủ đô và tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Trên địa bàn 

quận có sông Nhuệ, sông Đáy, kênh La Khê chảy qua, có diện tích tự nhiên 

4.833,7 ha và 17 đơn vị hành chính. Theo số liệu thống kê năm 2015 thì dân số 
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trên địa bàn quận Hà Đông là 233.136 người. Ranh giới tiếp giáp như sau: Phía 

Bắc giáp quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức; phía Nam giáp huyện Thanh 

Oai và huyện Chương Mỹ; phía Đông giáp huyện Thanh Trì và quận Thanh 

Xuân, còn phía Tây giáp huyện Hoài Đức và huyện Quốc Oai, có trên 700 cơ 

quan Trung ương và địa phương, 21 đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn. Có 

754 cơ quan, doanh nghiệp, công ty TNHH của TW và Thành phố nằm trên địa 

bàn. Việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đã tạo ra diện mạo và 

những thuận lợi mới trong quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn Quận 

Hà Đông, thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước đến phát triển hàng 

loạt các dự án khiến cho vấn đề an sinh xã hội được mở mang phát triển, đời 

sống kinh tế của người dân có những biến đổi tích cực [48].   

Tuy nhiên, những khó khăn phức tạp nảy sinh như: Tình hình liên quan 

đến mâu thuẫn, khiếu kiện tranh chấp đất đai, liên quan đến hàng loạt các dự án 

phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, lấn chiếm đất công trái phép, vấn đề liên 

quan đến tôn giáo, đòi đất thờ tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động các 

loại đối tượng có tính chất manh động, lưu động tại các công trường, bến bãi, khu 

vực giáp danh cũng diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó các loại hình kinh doanh vũ 

trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ phát triển mạnh. Những yếu 

tố đó đặt ra thách thức mới cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc 

biệt là vấn nạn ma túy trên địa bàn quận Hà Đông.  

Tình trạng sử dụng trái phép các chất ma tuý, đặc biệt là ma tuý tổng hợp 

diễn ra phức tạp, một số tụ điểm hoạt động trong thời gian dài, công khai, trắng 

trợn,... Nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp, ăn chơi thác loạn trong 

các nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke. Đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh 

viên (85% trong lứa tuổi 16-25, cá biệt có đối tượng 14 tuổi). Thực hiện chủ 

trưởng và chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác đấu tranh với tội 

phạm và tệ nạn ma túy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông đã 

xây dựng các kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn 

quận. Trên cơ sở đó chính quyền và các đoàn thể, địa phương đều có kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với tội 
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phạm và tệ nạn ma túy. 

Tuy vậy, thực tế ở quận Hà Đông vẫn cho thấy, số người nghiện ma túy 

những năm qua có xu hướng tăng, địa bàn có người nghiện ngày càng mở rộng. 

Đây chính là “nguồn cầu” kích thích tội phạm về ma túy phát triển. 

2.1.2. Diễn biến tình hình các tội ma túy trên địa bàn quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội từ năm 2013 đến năm 2017 

Là một quận nội thành của Thủ đô Hà Nội, Hà Đông có vị trí chiến lược 

quan trọng, thu hút đầu tư lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế 

tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực và bền vững, tỷ trọng nông nghiệp 

giảm còn 01,%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 55,9%, 

thương mại du lịch dịch vụ đạt 44% [48]. Nhiều khu đô thị mới khang trang mọc 

lên thu hút nhiều người về định cư, trình độ dân trí nói chung và dân trí pháp lý 

nói riêng của dân cư trên địa bàn khá cao; Trung bình số lượng án hình sự do 

VKSND và CQĐT quận giải quyết hàng năm là khá lớn, bằng hoặc hơn số lượng 

án hình sự ở một số tỉnh như Thái Bình, Nam Định và một số tỉnh khác. 

Nằm ở cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 12 km về phía 

Tây Nam, có diện tích tự nhiên 47,92 km2, dân số khoảng 300.000 người. Quận 

Hà Đông nằm ở vị trí trung tâm hình học của thành phố Hà Nội, là nơi khởi đầu 

của quốc lộ 21B nối trung tâm Hà Nội tới các huyện phía Nam và Hà Nam, Ninh 

Bình; là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, trong đó có 

tuyến đường Quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, là 

địa bàn các tỉnh có đường biên giới Việt - Lào. Trong những năm qua, thực hiện 

chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hà Đông không ngừng được mở rộng, là một 

trong những quận có tốc độ đô thị hoá cao nên kéo theo tình hình tội phạm nói 

chung và tình hình các tội phạm về ma túy nói riêng trên địa bàn ngày càng trở 

nên phức tạp và diễn biến khó lường. Phương thức, thủ đoạn của nhóm tội phạm 

ma túy xảy ra ngày càng tinh vi gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng 

chống ma túy [48]. 

Với đặc điểm địa lý, đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông đi các 

tỉnh Tây Bắc nêu trên, cộng với quá trình đô thị hóa, dân số tăng quá nhanh là 
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những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các loại tội phạm, trong đó có tội 

phạm về ma túy. Trong 05 năm trở lại đây, trên địa bàn ngày càng diễn biến 

phức tạp, tổng số vụ án khởi tố qua từng năm giai đoạn từ 2013-  2017 lúc tăng, 

lúc giảm. Trong đó tăng nhiều nhất là năm 2013 khởi tố 126 vụ/145 bị can, giảm 

mạnh nhất là năm 2015 khởi tố 69 vụ/80 bị can [55].  

Trong số các vụ án đã khởi tố, các vụ án có nhiều đồng phạm tham gia 

tăng cao, hoạt động có tổ chức hơn; tuổi đời đối tượng gây án ngày càng trẻ; tính 

chất vụ án ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, 

manh động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt có vụ các đối tượng dùng 

cả vũ khí nóng . Việc  đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các vụ án ma túy gặp rất 

nhiều khó khăn, phức tạp vì khi đấu tranh bắt các đối tượng có hành vi về ma túy 

thường là các đối tượng nghiện, trong người thường có bệnh HIV/AIDS nên đối 

tượng liều lĩnh ...dễ dẫn đến xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng 

thời làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây bất bình trong 

nhân dân. Mặt khác, người thực hiện hành vi về ma túy thường lựa chọn những 

nơi ít người, giao dịch bằng ký hiệu gây khó khăn cho  CQĐT.  

2.1.3. Tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

VKSND quận Hà Đông là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, theo Luật 

Tổ chức VKSND năm 2014 thì là Viện kiểm sát cấp cơ sở trong cơ cấu tổ chức, 

bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân. 

Về cơ cấu, tổ chức: VKSND quận Hà Đông là cơ quan tư pháp nằm trong 

tổ chức bộ máy của ngành Kiểm sát nhân dân, được thành lập và hoạt động theo 

quy định của Luật Tổ chức VKSND, với chức năng thực hành quyền công tố và 

kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Cơ cấu tổ chức của VKSND quận Hà Đông gồm có: Viện trưởng, các Phó Viện 

trưởng, các KSV, các bộ phận nghiệp vụ và bộ máy giúp việc do Viện trưởng và 

các Phó viện trưởng phụ trách. Dựa trên chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của 

VKSND quận Hà Đông được chia thành nhiều bộ phận nghiệp vụ, cụ thể gồm: 

Bộ phận kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố; bộ phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; bộ 
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phận thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự; bộ phận kiểm sát án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, lao động, 

thương mại và thi hành án dân sự; bộ phận kiểm sát án hành chính, bộ phận kiểm 

sát khiếu tố; bộ phận văn phòng, thống kê, tổng hợp.  

Tính đến ngày 31/12/2017, VKSND quận Hà Đông có tổng số cán bộ, KSV 

là 29 người, trong đó có 26 cán bộ, công chức  và 03 người là cán bộ Hợp đồng 68. 

Cơ cấu tổ chức gồm 01 đồng chí giữ chức vụ Viện trưởng và 03 đồng chí giữ chức 

vụ Phó Viện trưởng. Trong biên chế, có 16/26 người là KSV, chiếm tỷ lệ 61,5%; 05 

Kiểm tra viên; 04 chuyên viên và 01 Kế toán trưởng. Trong 16 KSV có 03 KSV 

trung cấp và 01 KSV sơ cấp giữ chức vụ Viện trưởng, Phó viện trưởng và 11 KSV 

sơ cấp. Trong số KSV thuộc biên chế, có 10/16 KSV trực tiếp làm công tác giải 

quyết án hình sự, chiếm tỷ lệ 62,5% và 04/04 đồng chí Lãnh đạo Viện vừa trực tiếp, 

vừa quản lý chỉ đạo giải quyết án hình sự, chiếm tỷ lệ 100%. Biên chế được phân 

bổ như sau: Viện trưởng phụ trách chỉ đạo chung và trực tiếp phụ trách công tác 

thống kê tổng hợp. Các Phó Viện trưởng phụ trách chỉ đạo thực hành quyền công 

tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự từng loại án theo các 

Chương của BLHS và kiêm nhiệm phụ trách kiểm sát các loại án dân sự - hôn 

nhân gia đình, án hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; nắm, phân loại, 

xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát khiếu tố; kiểm sát thi hành án; kiểm 

sát giam giữ [55]. Số cán bộ được bố trí công tác ở các bộ phận nghiệp vụ theo 

khả năng và sở trường của từng người, trong đó, hầu hết số cán bộ, KSV được 

phân công vừa công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét 

xử sơ thẩm án hình sự vừa kiêm nhiệm thêm các khâu công tác khác như dân sự, 

hành chính, đơn, khiếu nại - tố cáo, văn phòng, tổng hợp, thống kê… nhằm đảm 

bảo tính năng động và toàn diện của cán bộ, KSV. 

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị: Hiện tại, 09 đồng 

chí có trình độ Thạc sỹ Luật, 03 đồng chí đang theo học Thạc sỹ Luật, còn lại 

đều có trình độ Cử nhân Luật và Cử nhân chuyên ngành khác. Có 05 đồng chí có 

trình độ Cao cấp Chính trị, 21 đồng chí có trình độ tương đương Trung cấp. Nhìn 
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chung đội ngũ cán bộ, KSV thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm 

sát xét xử sơ thẩm án hình sự đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, được 

đào tạo chính quy, bài bản và đã chứng tỏ được phẩm chất chuyên môn qua thời 

gian công tác. Đội ngũ cán bộ, KSV VKSND quận Hà Đông là tập hợp của 

nhiều thế hệ với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, khả năng và tinh 

thần trách nhiệm khác nhau.  

Qua tổng kết công tác tổ chức và cán bộ,hiện còn một số điểm hạn chế cơ 

bản sau: Thứ nhất, số lượng cán bộ, KSV chưa đáp ứng với yêu cầu và khối 

lượng công việc hiện nay; Thứ hai, một số cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu 

trong công tác kiểm sát điều tra án hình sự và thực hành quyền công tố; Thứ ba, 

sự phối hợp giữa các khâu công tác kiểm sát, như: Công tác thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự và công tác kiểm 

sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù chưa 

chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các khâu công tác trong 

một đơn vị; Thứ tư, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kinh phí phục vụ 

nghiệp vụ của ngành chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; chính sách tiền lương, 

phụ cấp của cán bộ, KSV còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là sự chênh 

lệch rất lớn về chế độ tiền lương giữa KSV cấp trung ương so với cấp huyện. 

2.2. Những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế, yếu kém trong thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Hà Đông và nguyên nhân 

2.2.1. Những kết quả đạt được trong công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông 

2.2.1.1. Trong việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn 

Theo số liệu thống kê việc áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam của 

CQĐT và VKSND quận Hà Đông các năm từ 2013 đến 2017 [55] cụ thể như sau:  

- Năm 2013, số người bị bắt, tạm giữ là 513 người, đã xử lý hình sự 509 

người, trong đó khởi tố chuyển tạm giam là 360 người, khởi tố áp dụng biện 

pháp ngăn chặn khác là 149 người, tỷ lệ giải quyết đạt 99,22%. Trong số bị bắt, 
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tạm giữ thì số người có hành vi phạm tội về ma tuý là 145 người (chiếm 28,2%). 

- Năm 2014, số người bị bắt, tạm giữ là 510 người, đã xử lý hình sự 506 

người, trong đó khởi tố chuyển tạm giam là 323 người, khởi tố áp dụng biện pháp 

ngăn chặn khác là 183 người, tỷ lệ giải quyết đạt 99,2%. Trong số bị bắt, tạm giữ thì 

số người có hành vi phạm tội về ma tuý là 111 người (chiếm 21,76%); 

- Năm 2015, số người bị bắt, tạm giữ là 407 người, đã xử lý hình sự 405 

người, trong đó khởi tố chuyển tạm giam là 255 người, khởi tố áp dụng biện 

pháp ngăn chặn khác là 150 người, tỷ lệ giải quyết đạt 99,5%. Trong số bị bắt, 

tạm giữ thì số người có hành vi phạm tội về ma tuý là 80 người (chiếm 19,6%). 

- Năm 2016, số người bị bắt, tạm giữ là 324 người, đã xử lý hình sự 323 

người, trong đó khởi tố chuyển tạm giam là 205 người, khởi tố áp dụng biện pháp 

ngăn chặn khác là 118 người, tỷ lệ giải quyết đạt 99,7%. Trong số bị bắt, tạm giữ thì 

số người có hành vi phạm tội về ma tuý là 112 người (chiếm 34,56%). 

- Năm 2017, số người bị bắt, tạm giữ là 414 người, đã xử lý hình sự 414 

người, trong đó khởi tố chuyển tạm giam là 255 người, khởi tố áp dụng biện 

pháp ngăn chặn khác là 159 người, tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Trong số bị bắt, 

tạm giữ thì số người có hành vi phạm tội về ma tuý là 113 người (chiếm 27,2%). 

Như vậy, trong 05 năm (từ năm 2013 đến năm 2017, CQĐT đã bắt, tạm 

giữ hình sự tổng số là 2.168 người; trong đó đã đưa vào xử lý hình sự 2.157 người 

(chiếm tỷ lệ 99,5%), gồm khởi tố chuyển tạm giam 1.398 người và khởi tố bị can áp 

dụng biện pháp ngăn chặn khác là 759 người. Trong toàn bộ số người bị bắt, tạm 

giữ thì số người có hành vi phạm tội về ma tuý là 561 người (chiếm tỷ lệ 26%). Với 

việc bắt, tạm giữ chuyển khởi tố để xử lý hình sự đạt tỷ lệ 99,5%, đây là kết quả mà 

viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông vượt xa chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và là tỷ 

lệ đứng đầu trong các quận, huyện của thành phố Hà Nội.  

Biện pháp ngăn chặn quy định trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

là biện pháp nhằm mục đích ngăn ngừa người bị tình nghi phạm tội, bị can, bị 

cáo gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội. 

Thực tiễn cho thấy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đã phát huy tác dụng trong 
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cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn 

này, thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng.  

Xác định được tầm quan trọng của hoạt động này, trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình, VKSND quận Hà Đông luôn thận trọng và chỉ đưa ra 

quyết định khi đã nghiên cứu, xem xét, đánh giá sự việc một cách thấu đáo. 

Ngay sau khi bắt và tạm giữ đối tượng, CQĐT đã chuyển ngay lệnh tạm giữ 

cùng các căn cứ bắt đến VKSND quận để kiểm sát tuân theo pháp luật. Trường 

hợp cần thiết, VKSND yêu cầu CQĐT chuyển tòa bộ hồ sơ đến VKSND để 

nghiên cứu hoặc VKSND cử KSV trực tiếp đến nhà tạm giữ Công an quận để 

lấy lời khai người bị tạm giữ để đảm bảo việc bắt và tạm giữ người phạm tội 

phải có căn cứ, cần thiết và đúng pháp luật. VKSND quận Hà Đông duy trì kiểm 

sát nhà tạm giữ hàng ngày nên không để xảy ra trường hợp nào bị giam, giữ 

không có lệnh hoặc quá hạn, không để xảy ra tình trạng lạm dụng bắt, giữ hình 

sự thay cho biện pháp điều tra sau đó phải xử lý hành chính, không có trường 

hợp nào bị bắt oan, sai. Toàn bộ các đối tượng bị bắt, tạm giữ hình sự sau chuyển 

xử lý hành chính đều thuộc các trường hợp như có hành vi cố ý gây thương tích 

hoặc hiếp dâm… và đã được bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố. VKSND quận Hà 

Đông luôn nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn  như thay đổi, hủy bỏ các biện pháp 

ngăn chặn, bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam đều có căn cứ, đúng pháp luật, 

phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố.  

2.2.1.2. Giai đoạn khởi tố và điều tra những vụ án hình sự về vụ án ma túy. 

- Năm 2013 đã khởi tố, điều tra tổng số 399 vụ án hình sự (651 bị can), 

gồm 126 vụ án về tội phạm ma tuý (145 bị can) và 273 vụ án hình sự thuộc các 

nhóm tội phạm khác [54]; 

- Năm 2014 đã khởi tố, điều tra tổng số 384 vụ án hình sự (648 bị can), 

gồm 98 vụ án về tội phạm ma tuý (111 bị can) và 286 các vụ án hình sự thuộc 

các nhóm tội phạm khác [55]. 

- Năm 2015 đã khởi tố, điều tra tổng số 289 vụ án hình sự (555 bị can), 
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gồm 69 vụ án về tội phạm ma tuý (80 bị can) và 220 các vụ án hình sự thuộc các 

nhóm tội phạm khác [55]. 

- Năm 2016 đã khởi tố, điều tra tổng số 313 vụ án hình sự (527 bị can), 

gồm 98 vụ án về tội phạm ma tuý (112 bị can) và 215 vụ án hình sự thuộc các 

nhóm tội phạm khác [55]; 

- Năm 2017 đã khởi tố, điều tra tổng số 328 vụ án hình sự (555 bị can), 

gồm 101 vụ án về tội phạm ma tuý (113 bị can) và 227 các vụ án hình sự thuộc 

các nhóm tội phạm khác [55]. 

Điển hình là một số vụ án cụ thể sau:  

Vụ thứ nhất: Hồi 10 giờ 50 phút ngày 04/4/2017, Đội CSĐT tội phạm về 

ma túy Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Quang Trung 

phát hiện bắt quả tang các đối tượng Tạ Đình Chức – sinh năm 1988 và Ngô 

Quang Minh sinh năm 1989, cùng trú tại:Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội có hành 

vi cùng đi mua và mang theo người để sử dụng trái phép 03 gói ma túy loại 

Heroine, tổng khối lượng 0,370 gam thì bị Công an quận Hà Đông phát hiện bắt 

quả tang 

 Sau khi CQĐT bắt quả tang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và gia lệnh 

tạm giam đối với các bị can đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đề nghị VKS phê 

chuẩn quyết đinh khởi tố vụ án và lệnh tạm giam đối với các bị can. Thực hiện 

việc kiểm sát điều tra KSV Viện kiểm sát quận Hà Đông đã tiến hành nghiên cứ 

hồ sơ vụ án, hỏi cung trực tiếp các bị can, đề ra yêu cầu điều tra,  thấy có căn cứ 

KSV tiến hành đề xuát lãnh đạo viện phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và 

lệnh tạm giam... 

Vụ thứ hai: Tối ngày 08/10/2017 tại Ba La- Hà Đông, Nguyễn Mạnh 

Điềm, sinh năm 1985, Nguyễn Công Sơn, sinh năm 1986 gặp nhau, rồi rủ nhau 

góp tiền mua ma túy sử dụng, bán kiếm lời. Sau cả hai đến khu vực bến xe Gia 

Lâm, quận Long Biên- Hà Nội mua 03 túi ma túy đá, 01 túi heroin giá 5.000.000 

đồng của người không quen biết rồi đi về Hà Đông thuê nhà nghỉ. Chiều ngày 

09/02/2018, khi về nhà Sơn ở số 20, ngõ 12, tổ dân phố số 7, phường La Khê, 
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quận Hà Đông chơi, thì Nguyễn Công Thành, sinh năm 1988 (em trai Sơn) có 

hỏi mua chịu 500.000 đồng ma túy heroin, cả hai đồng ý. Sau Điềm lấy túi 

heroin Sơn bỏ ra để chia, rồi Sơn cầm 01 gói đưa cho Thành thì bị công an quận 

Hà Đông bắt quả tang hồi 17 giờ 40 phút cùng ngày. Thu giữ 0,555 gam Heroine 

của Nguyễn Công Thành; 0,187 gam Heroine và 24,941 gam Methamphetamine 

tại giường ngủ của Nguyễn Công Sơn. Tổng khối lượng ma túy đã bán và còn lại 

ở trên là 0,742 gam Heroin và 24,941 gam Methamphetamine. 

Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Sơn và 

Điềm về tội mua bán trái phép chất ma túy , bị can Thành về tội Tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Ra lệnh tạm giam đối với các bị can và đề nghị Viện kiểm sát 

phê chuẩn. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án thấy bị can Điềm không nhận tội, bị 

can cho rằng khi công an bắtquả tang  không thu được ma túy trên tay bị can nên 

bị can không có tội. KSV đã trực tiếp hỏi cung bị can, cùng với ĐTV tiến hành 

biện pháp nhận dạng, đối chất, dẫn giải xác định nơi các bị can mua ma túy, yêu 

cầu ĐTV lấy lời khai nhân chứng, người biết việc... để chứng minh làm rõ hành 

vi phạm tội của bị can tránh làm oan người vô tội , để KSV đề xuất lãnh đạo 

Viện phê chuẩn các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đúng người đúng tội, 

đúng pháp luật. 

Đặc điểm của vụ án hình sự, mà cụ thể là các vụ án ma túy luôn thu hút sự 

quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và có thể tạo nên tình trạng xáo trộn, tâm lý 

bất an trong đời sống cộng đồng nên đây là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng của Ngành Kiểm sát nói chung, cũng như VKSND quận Hà Đông nói 

riêng. Trong phạm vi chức năng của mình, VKSND quận Hà Đông có nhiệm vụ 

phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm hình sự nói chung, các tội về ma túy nói riêng. KSV đã nghiên 

cứu kỹ các hồ sơ ma túy  để phê chuẩn khởi tố bị can, Lệnh tạm giam và đề ra 

các yêu cầu điều tra trong từng vụ án cụ thể, đối với những vụ án có sự mâu 

thuẫn trong lời khai KSV tham gia cùng CQĐT thực hiện việc đối chất, nhận 

dạng,  giẫn giải....Có những vụ án ĐTV không thực hiện yêu cầu điều tra KSV 
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đã ban hành các kiến nghị yêu cầu sửa đổi , KSV luôn trú trọng yêu cầu CQĐT 

thực hiên đúng quy định tại khoản 5 điều 88 BLTTHS năm 2015 để kiểm sát quá 

trình  điều tra vụ án đảm bảo vụ án được giải quyết đúng tiến độ tránh để các vụ 

án bị quá hạn, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  Thời gian 

qua, VKSND quận Hà Đông đã cùng các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt 

công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy. Vì vậy, công tác thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy trong những năm qua đã có 

những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực, đạt được kết quả cao. 

Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy, 

VKSND quận Hà Đông đều xem xét thận trọng các căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố 

bị can. KSV được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối 

với từng vụ án luôn bám sát hoạt động điều tra ngay từ đầu, nắm chắc tiến độ 

giải quyết vụ án, phát hiện và kiến nghị kịp thời các vi phạm phát sinh trong quá 

trình điều tra để làm rõ diễn biến hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm, vật 

chứng của vụ án, các chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội cũng như các tài liệu 

khác có liên quan, làm rõ tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị can, các tình 

tiết tăng nặng hay giảm nh  trách nhiệm hình sự và nguyên nhân dẫn đến hành vi 

phạm tội, đặc biệt là các vụ án ma túy có số lượng ma túy lớn, có tính chất nguy 

hiểm, nhiều đối tượng tham gia, các vụ án được dư luận quan tâm. Do vậy, đã 

bảo đảm việc thực hiện hành vi tố tụng của CQĐT được tiến hành một cách đầy 

đủ, toàn diện, đúng pháp luật. 

Trong giai đoạn điều tra các vụ án ma túy, các yêu cầu định hướng điều 

tra và những kiến nghị khắc phục những thiếu sót trong quá trình điều tra do 

VKSND quận Hà Đông ban hành về cơ bản đều bảo đảm tính chính xác, kịp thời 

và có căn cứ, đúng pháp luật, góp phần làm cho công tác điều tra xử lý tội phạm 

này đi vào nề nếp. 

Do thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

nên việc khởi tố, điều tra các vụ án ma túy cơ bản bảo đảm chất lượng, đúng thời 

hạn tố tụng và tuân thủ đúng các thủ tục do pháp luật quy định. Tỷ lệ án được 
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giải quyết ở CQĐT luôn đạt cao, hạn chế được việc gia hạn điều tra hoặc để quá 

hạn điều tra.  

Trong năm năm qua, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi 

tố, điều tra các vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông đã đạt được những kết 

quả đáng ghi nhận. Về cơ bản đã bảo đảm đạt được: các hành vi vi phạm và tội 

phạm đều được kịp thời phát hiện và xử lý; không làm oan người vô tội, hạn chế 

thấp nhất để lọt tội phạm. VKSND đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan bảo vệ pháp luật, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; 

kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2.2.1.3. Giai đoạn kết thúc điều tra những vụ án hình sự về các vụ án ma túy 

Trong 05 năm từ 2013 đến 2017, CQĐT đã giải quyết 1.511 vụ/2.607 bị 

can đạt tỷ lệ 88,2%, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Ngành kiểm sát 3,2%). CQĐT đã 

kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đến VKSND quận Hà Đông đề nghị truy tố là 

1.368 vụ/2.527 bị can, trong đó số vụ án về ma tuý là 492 vụ/561 bị can. 

VKSND truy tố 1.358 vụ/2.607 bị can, đạt tỷ lệ giải quyết là 100% (vượt chỉ tiêu 

kế hoạch của ngành), trong đó số vụ phạm tội về ma tuý đã truy tố là 492/561 

can [55].  

Việc điều tra các vụ án ma túy của CQĐT được thực hiện đúng thời hạn 

đạt 96%, số vụ phải gia hạn thời hạn điều tra chỉ là 4% [54]. Tất các trường hợp 

gia hạn thời hạn điều tra đều là các vụ án phức tạp có nhiều đối tượng tham gia, 

có đối tượng đã bị bắt giam, còn đối tượng phải quyết định truy nã. VKSND đã 

kiểm sát chặt chẽ việc gia hạn thời hạn điều tra để hạn chế đến mức thấp nhất 

việc kéo dài thời hạn điều tra, giải quyết vụ án. 

CQĐT Công an quận Hà Đông đã đình chỉ điều tra là 38 vụ/39 bị can, 

chiếm tỷ lệ 2,5% số vụ đã giải quyết, trong đó số vụ án về ma tuý phải đình chỉ 

điều tra là 0 vụ. CQĐT tạm đình chỉ 105 vụ/41 bị can, chiếm tỷ lệ 6,9% trên tổng 

số vụ đã giải quyết, trong đó số vụ án về ma tuý phải tạm đình chỉ là 0 vụ [54].  

Trong tố tụng hình sự, quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra 
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và phục hồi điều tra vụ án là những thủ tục đặc biệt. Tính chất đặc biệt của các 

thủ tục tố tụng này ở chỗ nó không xảy ra trong tất cả các vụ án hình sự mà chỉ 

được thực hiện trong các trường hợp có căn cứ để tạm dừng hoặc chấm dứt việc 

điều tra đối với người bị khởi tố, bị can hoặc toàn bộ vụ án. 

Các căn cứ tạm đình chỉ, đình chỉ và phục hồi điều tra được quy định tại 

các Điều 229,230, 235, 247 và 248 BLTTHS năm 2015. Về bản chất, tạm đình 

chỉ điều tra và việc tạm thời chấm dứt hoạt động điều tra do những căn cứ khách 

quan mà không thể tiếp tục điều tra; đình chỉ điều tra là việc chấm dứt toàn hộ 

hoạt động điều tra. Khi có căn cứ để huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ hoặc đình 

chỉ điều tra thì CQĐT phải ra quyết định phục hồi điều tra. VKSND thực hiện 

việc kiểm sát đối với việc ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ và phục hồi điều 

tra để đảm bảo việc ra quyết định của CQĐT kịp thời, đúng pháp luật. 

VKSND quận Hà Đông đã kiểm sát 100% các vụ án, các bị can được đình 

chỉ, tạm đình chỉ nên đảm bảo tính có căn cứ và tính hợp pháp của các trường 

hợp do CQĐT đình chỉ và tạm đình chỉ. Qua tổng hợp, lý do đình chỉ chủ yếu là 

do được miễn trách nhiệm hình sự, do bị can chết, không có trường hợp nào bị 

đình chỉ vụ án vì lý do không phạm tội; lý do tạm đình chỉ chủ yếu là bị can phải 

được đưa vào cơ sở chữa bệnh và một số trường hợp do bị can bỏ trốn trong  giai 

đoạn điều tra hoặc hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can. Đối với 

những trường hợp bị can trốn, VKSND đã yêu cầu CQĐT ra lệnh truy nã theo 

đúng quy định của pháp luật [54]. VKSND quận Hà Đông đã chú trọng tăng 

cường kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ và phục hồi 

điều tra của CQĐT, nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, 

chú trọng kiểm sát tính có căn cứ của các quyết định, kịp thời phát hiện những 

trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra không có căn cứ để kiến nghị huỷ bỏ 

hoặc phục hồi để điều tra xử lý kịp thời. 

2.2.1.4. Đánh giá chung về những kết quả đạt được. 

Trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địa bàn quận Hà Đông diễn 

biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng về vụ việc, về quy mô, tính chất 
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và thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi xảo quyệt. Song công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đã giữ vững 

được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã 

hội phát triển, nâng cao đời sống của người dân. Đạt được kết quả trên, là có sự 

đóng góp to lớn và kịp thời của CQĐT và VKSND quận Hà Đông, nhất là trong 

đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự nói chung và tội phạm ma túy nói 

riêng. Quá trình khởi tố, điều tra được chú trọng ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải 

quyết tin báo tố giác tội phạm đảm bảo các tin báo tố giác tội phạm đều được 

tiếp nhận, kiểm tra xác minh, điều tra làm rõ, đưa ra truy tố, xét xử đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

Nhìn chung, trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 

các vụ án ma túy, VKSND quận Hà Đông đã phối hợp tốt với các CQĐT để chủ 

động tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là những vụ 

án có những vấn đề như nhận thức khác nhau hoặc chưa có hướng dẫn của liên 

ngành pháp luật Trung ương. Thông qua hoạt động thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điêu tra các tội ma túy, VKSND quận Hà Đông đã chú trọng phát hiện 

những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra vụ án của CQĐT để kiến nghị 

ngay theo từng vụ án và tổng hợp để kiến nghị chung theo từng quý, từng năm, yêu 

cầu rút kinh nghiệm trong việc tuân thủ quy định của pháp luật hình sự. Các kiến 

nghị của VKSND đều được CQĐT chấp nhận, tiếp thu và khắc phục kịp thời. 

VKSND quận Hà Đông đã thực hiện tốt các biện pháp tăng cường trách 

nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; thực thi đầy đủ, hiệu quả 

nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định để chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay 

từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự và bảo đảm hoạt động điều tra có căn cứ, đúng 

pháp luật. Không để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam; đình chỉ điều tra, đình chỉ 

vụ án do không phạm tội; đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự trái pháp luật dẫn đến 

bỏ lọt tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, án 

kéo dài thời hạn giải quyết. Nâng cao chất lượng kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án; truy 

tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  
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Xác định được tầm quan trọng của từng thao tác nghiệp vụ và mối liên hệ 

chặt chẽ, đan xen nhau giữa chúng, VKSND quận Hà Đông đã chú trọng đến tất 

cả các quyền năng. 

 Trong công tác quản lý và xử lý tin báo tội phạm, VKSND quận Hà Đông 

đã chú trọng tăng cường trách nhiệm và chất lượng của công tác kiểm sát ngay 

từ giai đoạn khởi tố, Đơn vị tiến hành kiểm sát chặt chẽ đối với 100% tố giác, tin 

báo tội phạm và kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền của CQĐT cùng cấp theo 

quy định của BLTTHS và Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 về tiếp nhận, xử lý và kiểm sát việc 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (được thay thế bằng 

Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 

ngày 29/12/2017). Tập trung rà soát các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố để tập trung phân loại, 100% tố giác, tin báo về tội phạm đã đề ra yêu cầu 

xác minh cụ thể, sát hợp để yêu cầu CQĐT giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm đúng và kịp thời theo quy định của pháp luật. Tiến hành kiểm sát trực tiếp 

việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của CQĐT đảm bảo hiệu quả, 

chất lượng; chủ động nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình vi phạm, tội phạm xảy 

ra trên địa bàn để phối hợp với CQĐT giải quyết theo quy định của pháp luật. 

VKSND đã kịp thời phát hiện và đề ra các yêu cầu cụ thể ngay từ đầu kể cả từ 

trước khi vụ án được khởi tố và còn trực tiếp tham gia một số hoạt động điều tra 

cho nên việc thu thập các tài liệu, chứng cứ hầu như đáp ứng được yêu cầu của 

cuộc điều tra, làm căn cứ phục vụ không chỉ cho việc quyết định khởi tố vụ án 

mà còn đảm bảo cơ sở vững chắc cho thực hành quyền công tố trong tất cả các 

giai đoạn tố tụng tiếp theo.  

VKSND đã quản lý chặt chẽ công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam nâng 

cao hiệu quả công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban pháp chế Hội đồng 

nhân dân cùng cấp kiểm tra, giám sát việc tạm giữ, tạm giam tại địa phương. Việc 

bắt, giữ, tạm giam cũng đã được đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Do thực 

hiện tốt công tác kiểm sát việc bắt, giữ và phân loại xử lý nên số người mà 
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CQĐT bắt không đúng với các quy định của pháp luật, sau đó phải xử lý hành 

chính giảm, tình trạng hình sự hoá quan hệ dân sự giảm rõ rệt. Đối với các biện 

pháp ngăn chặn như bắt, tạm giữ, tạm giam, nhờ nắm vững các yêu cầu của Chỉ 

thị số 53-CT/TW ngày 21/3/2000 của Bộ Chính trị về một số công việc cấp bách 

các cơ quan tư pháp cần thực hiện; 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; Luật bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự về trách nhiệm của VKSND 

trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam ở địa phương, với sự cố gắng, tinh thần trách 

nhiệm cao hơn, vừa thận trọng và bám sát các quy định của pháp luật cho nên 

chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc bắt tạm giữ, tạm giam và 

phê chuẩn các biện pháp này được nâng lên rõ rệt. VKSND đã kiểm sát 100% 

các trường hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn của CQĐT. Khi quyết định áp 

dụng, thay đổi và huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn, các KSV và các lãnh đạo đơn 

vị rất thận trọng, chú ý cân nhắc kỹ từng trường hợp cụ thể nên các trường hợp 

VKSND quyết định áp dụng, thay thế, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đều đảm bảo 

có căn cứ, đúng pháp luật, không có trường hợp nào sau khi VKSND quyết định 

thay thế biện pháp ngăn chặn đã bỏ trốn dẫn đến tạm đình chỉ và truy nã. 

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố, điều tra các 

vụ án  ma túy, trách nhiệm của KSV được nâng cao. Các hồ sơ khởi tố và các 

quyết định khởi tố của CQĐT chuyển đến VKSND đều được nghiên cứu và 

đánh giá kỹ các tài liệu chứng cứ và đối chiếu cụ thể với các quy định của pháp 

luật. Việc quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các quyết định của 

CQĐT được các lãnh đạo và các KSV xem xét và cân nhắc thận trọng cả trên 

phương diện nội dung lẫn hình thức. VKSND đã chủ động nắm vững tiến độ 

điều tra, nội dung vụ án, để đề ra yêu cầu điều tra; phối hợp chặt chẽ với CQĐT 

tổng hợp, phân tích, đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, điều, khoản áp dụng, 

đường lối xử lý để giải quyết triệt để vụ án. KSV chủ động phối hợp với ĐTV 

trực tiếp tiến hành các hoạt động điều tra đối với vụ án trong các trường hợp cần 

thiết và theo quy định. Trong quá trình điều tra, KSV thường xuyên trao đổi với 
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ĐTV về kết quả điều tra, để thống nhất các nội dung còn mâu thuẫn, những việc 

cần điều tra làm rõ để yêu cầu điều tra sát, đúng và chất lượng nên  hạn chế đến 

mức thấp nhất các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng. Nhờ vậy, đã đảm bảo việc khởi tố đúng đối tượng và tội danh, 

không để lọt người phạm tội, không có trường hợp vụ án và bị can đã khởi tố 

điều tra sau đó phải đình chỉ vì không đủ căn cứ buộc tội. Các hồ sơ vụ án không 

những đảm bảo đúng tiền độ điều tra mà sau khi kết thúc điều tra chuyển đến 

VKSND đều đảm bảo đầy đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc truy tố ra trước 

Toà án bằng một bản Cáo trạng với những căn cứ vững chắc. Vì vậy đã hạn chế 

đến mức thấp nhất tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các  cơ quan tiến 

hành tố tụng.  

Công tác phối hợp giữa VKSND và CQĐT trong việc phát hiện, phòng 

chống và xử lý các vụ án ma túy đã được làm tốt hơn. Bên cạnh đó, thông qua 

công tác thực hiện chức năng của mình, VKSND đã có những biện pháp chủ 

động từng bước quan tâm đến công tác phòng ngừa tội phạm, không chỉ làm rõ 

tội phạm và còn tìm hiểu nguyên nhân và điêu kiện dẫn đến việc phạm tội để có 

kiến nghị với các cơ quan hữu quan có biện pháp khắc phục. Vì lẽ đó, chất 

lượng của công tác phòng chống các tội phạm ma túy ngày càng được nâng cao, 

uy tín của VKSND cũng ngày càng được củng cố. 

Công tác kiểm sát việc lập hồ sơ cũng đã được quan tâm chú trọng hơn 

trước nên chất lượng các hồ sơ vụ án hầu hết đều đảm bảo đáp ứng yêu cầu, 

được sắp xếp theo quy định chung, thể hiện tính khoa học, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc nghiên cứu, đánh giá các chứng cứ, giúp cho việc thực hiện chức 

năng của CQĐT, VKSND và Toà án được tốt. Việc lập hồ sơ kiểm sát điều tra 

đảm bảo đúng yêu cầu theo quy định chung thống nhất toàn ngành kiểm sát. Các 

hồ sơ kiểm sát đầy đủ, phản ánh được diễn biến của cuộc điều tra, vai trò và các 

thao tác nghiệm vụ của KSV cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND, 

phục vụ tốt cho công tác thực hành quyền công tố trong các giai đoạn tiếp theo. 
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2.2.2. Những hạn chế, yếu kém trong thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông  

2.2.2.1. Những hạn chế, yếu kém trong thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các  vụ án ma  túy của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quan hệ phối hợp, chế ước giữa 

VKSND quận Hà Đông và CQĐT trong việc điều tra các  vụ án ma túy, vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế như sau: 

- Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng, thay thế, hủy 

bỏ các biện pháp ngăn chặn. 

Qúa trình thực hành quyền công tố và kiểm sát áp dụng, thay thế hoặc hủy 

bỏ các biện pháp ngăn chặn các vụ án hình sự ma túy thì VKSND còn thực hiện 

thiếu tính chủ động, không kịp thời chính xác. Điều này dẫn đến việc áp dụng, 

thay thế hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn còn bộc lộ những thiếu sót ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng, tiến độ giải quyết vụ án như: Để bị can trốn gây khó 

khăn trong công tác điều tra, xử lý loại tội này, vi phạm thời gian tạm giữ, tạm 

giam, thủ tục hồ sơ áp dụng biện pháp ngăn chặn thiếu đầy đủ và chặt chẽ. 

- Trong thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án ma túy. 

Khi giải quyết các vụ án ma túy, có một số vụ việc, giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng chưa có sự thống nhất về nhận thức trong việc áp dụng pháp luật 

hình sự. Điều này dẫn đến việc áp dụng pháp luật trong giai đoạn điều tra các vụ 

án ma túy còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc xác định tội danh, điều 

luật và khoản, điểm của BLHS mà bị can đã vi phạm, dẫn đến việc xác định mức 

hình phạt chưa phù hợp, không tương xứng, không thống nhất. 

 Một số KSV chưa thực hiện tốt vai trò thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra ngay từ đầu, không chủ động theo sát hoạt động điều tra, nắm vững 

tiến độ điều tra vụ án nên chưa thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động điều 

tra. KSV  thụ động ngồi chờ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra do CQĐT chuyển 

tới mà chưa phối hợp với ĐTV để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước khi bước vào 

giai đoạn kết luận điều tra, nhất là đối với những vụ án phức tạp, có nhiều bị can 
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tham gia, vụ án mà bị can chối tội, kêu oan, lời khai của bị can trước, sau không 

thống nhất, lúc nhận tội, lúc không nhận tội, bị can khiếu nại về kết quả điều tra. 

Do đó, không phát hiện được những vi phạm, thiếu sót của CQĐT trong việc 

tuân thủ BLTTHS, để kịp thời kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục. Điều 

này dẫn đến tình trạng vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng, tiến độ giải quyết án. 

 Khi tiến hành hoạt động kiểm sát điều tra vụ án, vẫn còn tình trạng KSV 

nghiên cứu hồ sơ vụ án sơ sài, không trích cứu, không thẩm định đầy đủ các tài 

liệu để yêu cầu CQĐT làm rõ hành vi phạm tội của bị can, những tình tiết tăng 

nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự và các tình tiết khác liên quan trong vụ án. Nội 

dung biên bản hỏi cung bị can, biên bản ghi lời khai người làm chứng, người bị hại 

của ĐTV còn quá sơ sài, chưa phản ánh được toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của 

bị can và sự việc liên quan đến vụ án, nhưng KSV không phát hiện kịp thời để yêu 

cầu CQĐT đấu tranh nhằm làm rõ mâu thuẫn trong các lời khai đó.  

 Trong quá trình thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án ma 

túy, VKSND chưa kịp thời phát hiện thiếu sót của CQĐT trong việc tuân thủ các 

quy định của BLTTHS hoặc khi phát hiện vi phạm, thiếu sót thì những kiến 

nghị, kháng nghị, yêu cầu của VKSND đối với CQĐT về khắc phục những thiếu 

sót, vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra còn hạn chế. KSV thực hành 

quyền công tố kiểm sát điều tra các vụ án ma túy còn thiếu chủ động, chưa kiên 

quyết trong việc yêu cầu điều tra những tình tiết quan trọng cần chứng minh 

trong vụ án, dẫn đến hoạt động thu thập chứng cứ, sử dụng, đánh giá chứng cứ 

để chứng minh tội phạm của CQĐT chưa được đầy đủ và chặt chẽ, có những vi 

phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục tố tụng.  

-. Việc ban hành kiến nghị, kháng nghị và yêu cầu của VKSND đối với 

CQĐT để khắc phục những thiếu sót, vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra 

còn hạn chế, vẫn có nể nang, chưa kiên quyết. Dẫn đến hoạt động thu thập chứng 

cứ, sử dụng, đánh giá chứng cứ để chứng minh tội phạm của CQĐT chưa được 

đầy đủ và chặt chẽ, còn để xảy ra vi phạm về trình tự, thủ tục tố tụng, gây khó 



 

51 

khăn cho công tác giải quyết án.  

Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy vẫn còn những  hạn chế nêu trên nên dẫn đến việc hồ sơ các vụ án ma túy 

của viện kiểm sát quận Hà đông còn bị Tòa án trả điều tra bổ sung, có nhưng vụ án 

còn bị cấp trên rút kinh nghiệm hoặc có những vụ án ma túy bị cấp trên cải sửa 

2.2.2.2. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém 

Tội phạm ma túy diễn biến ngày càng phức tạp cả về tính nguy hiểm và 

thủ đoạn phạm tội. Công tác dự báo tình hình tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn nên còn bị động, lúng túng trong việc phòng ngừa và đấu tranh với 

một số loại tội phạm nhất là loại tội phạm mới phát sinh trên địa bàn, trong khi 

điều kiện bảo đảm cho hoạt động điều tra khám phá tội phạm còn thiếu (kinh 

phí, trang bị, phương tiện thiếu và lạc hậu).  

Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, còn có quy định chưa cụ thể, rõ ràng, 

việc áp dụng pháp luật trong đấu tranh chống tội phạm về ma túy nói chung còn 

gặp nhiều vướng mắc. Cụ thể là:  

Thứ nhất, Tội phạm về ma túy diễn biến ngày một phức tạp với quy mô, 

tính chất, mức độ phạm tội, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, 

nhiều vụ án phạm tội có tổ chức, có nhiều đối tượng tham gia, nhất là những 

chuyên án lớn, các đối tượng phạm tội trên nhiều địa bàn, xác minh tội phạm gặp 

nhiều khó khăn, trong khi thời hạn tố tụng quy định rất chặt chẽ. Trong giai đoạn 

trước khi Thông tư số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

14/11/2015 có hiệu lực, việc hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Tòa án nhân dân 

tối cao, VKSND tối cao, Bộ tư pháp và Bộ Công an về việc hướng dẫn áp dụng 

một số quy định tại Chương XVIII các tội về ma túy của BLHS năm 1999, các 

điều, khung, khoản trong BLHS không chi tiết, tỉ mỉ, thời hạn của các khung 

khoản dài, ví dụ : khoản 1 Điều 194: Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Việc 

ban hành Công văn 234/TANDTC-HS ngày 17/09/2014 của Tòa án nhân dân tối 
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cao hướng dẫn xác định hàm lượng chất ma túy còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng 

được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy hiện nay. Do vậy, các 

thủ tục tố tụng và chứng cứ thu thập được chưa đáp ứng với yêu cầu chứng minh 

hành vi phạm tội trong vụ án nên tình trạng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

còn nhiều.  

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC và Công 

văn 234/TANDTC-HS cũng bộc lộ nhiều vướng mắc, chính vì vậy, các cơ quan tố 

tụng Trung ương ban hành Thông tư số 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Thông tư liên 

tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC (có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 30/12/2015.  

Một số điều luật trong BLHS, BLTTHS năm 2015 quy định chưa cụ thể; 

liên ngành cấp Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn nên việc nhận thức, vận 

dụng của CQĐT và VKSND, của ĐTV và KSV có khi không đúng, chưa thống 

nhất, dẫn đến thiếu đồng thuận trong quan hệ giữa hai ngành, không tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhau trong quá trình điều tra và kiểm sát điều tra, gây khó 

khăn cho nhau trong giải quyết vụ án.  

Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát  điều tra các vụ án 

ma túy của VKSND quận Hà Đông trong hơn 5 năm qua có nhiều hạn chế, do 

những nguyên nhân khác nhau như sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường; 

sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật khiến việc phát hiện, xử lý áp dụng 

các quy định của pháp luật khó khăn; nhận thức pháp luật trong một bộ phận 

dân cư trong đó có cả các cán bộ trong các cơ quan còn hạn chế. Song có thể 

nói, nguyên nhân của mọi nguyên nhân cũng từ yếu tố con người. Yêu cầu đối 

với người thực hiện nhiệm vụ kiểm sát điều tra và thực hành quyền công tố 

luôn đòi hỏi trình độ nghiệp vụ của một số KSV còn hạn chế, tinh thần trách 

nhiệm còn yếu dẫn đến chất lượng công tố và kiểm sát điều tra bị giảm sút, 

những vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử còn xảy ra nhưng không được 

phát hiện kháng nghị để yêu cầu khắc phục Cụ thể là, nếu do trình độ hạn chế 
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mà không có khả năng kiểm sát điều tra thì vụ án đi vào bế tắc, không mở 

rộng điều tra được, thậm chí còn gây oan sai. Ngược lại, nếu là người có trình 

độ nghiệp vụ cao nhưng về phẩm chất, đạo đức yếu kém, không có bản lĩnh 

thì hậu quả càng trở nên nguy hiểm hơn khi giao cho họ những trọng trách 

trong quá trình kiểm sát điều tra các vụ án ma túy thuộc thẩm quyền của 

VKSND quận Hà Đông. Bởi lẽ, trong mỗi con người, luôn tồn tại những bản 

tính đối lập giữa tốt và xấu, điều kiện, môi trường ngoại cảnh có tác dụng làm 

bộc lộ những bản tính đó của con người. Trong đó, đối với các tội phạm về 

ma túy luôn ẩn chứa môi trường thuận lợi cho tố chất xấu của con người như 

lũng tham, vị kỷ, tính vụ lợi. Quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, trước cám 

dỗ vật chất mà KSV không tự đấu tranh, triệt tiêu được những bản năng tiêu cực, 

để nó ngự trị trong tư tưởng thì tất sẽ dẫn đến hành động sai trái, vi phạm, thậm 

chí phạm tội ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. 

Thứ hai, một số cán bộ, KSV được phân công nhiệm vụ thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự chưa thực sự quán triệt đầy đủ, sâu 

sắc Chỉ thị số 53-CT/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết 49-NQ/TW 

của Bộ Chính trị, cũng như hướng dẫn của VKSND tối cao. Chưa thực hiện đầy 

đủ chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự nói 

chung, các vụ án ma túy nói riêng mà BLTTHS, Luật Tổ chức VKSND đã quy 

định. Chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của VKSND trong tố tụng hình sự.  

Nhìn chung về trình độ lý luận chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ của một bộ phận cán bộ, KSV làm công tác  thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra đã được nâng cao, nhưng năng lực thực tế còn một số hạn chế chưa 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Một số cán bộ, KSV do 

không được đào tạo cơ bản, chưa chủ động học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, 

nên chưa nắm vững quy định của BLTTHS, BLHS và các văn bản hướng dẫn 

nên việc vận dụng pháp luật giải quyết vụ án, thao tác nghiệp vụ còn lúng túng, 

phương pháp đánh giá chứng cứ, quy kết tội danh, để tham mưu đề xuất lãnh đạo 

kiến nghị, kháng nghị những thiếu sót, vi phạm của CQĐT và khắc phục nguyên 
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nhân nảy sinh tội phạm. Khi phát hiện có những sai phạm, vi phạm của CQĐT 

và một số cơ quan khác được giao thẩm quyền thực hiện hoạt động điều tra, một 

số cán bộ, KSV đã không báo cáo lãnh đạo đơn vị để kháng nghị, kiến nghị khắc 

phục kịp thời. 

Thứ ba, công tác tổ chức cán bộ chưa thực sự khoa học và đi vào nề nếp. 

Do biên chế cán bộ thiếu, số lượng cán bộ trẻ mới vào ngành chưa có kinh 

nghiệm nhiều nên mặc dù VKSND quận Hà Đông đã cố gắng sắp xếp số cán bộ, 

KSV có năng lực hiện có làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra án hình sự, nhưng do lực lượng quá mỏng dẫn đến tình trạng quá tải ở một số 

bộ phận thực hiện hoạt động kiểm sát điều tra. Số cán bộ, KSV thực hiện công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự nói chung, 

các vụ án ma túy nói riêng chỉ chiếm khoảng 20% so với lực lượng cán bộ, ĐTV 

làm công tác trinh sát, điều tra án hình sự của CQĐT.  

Thứ tư, mối quan hệ phối hợp giữa CQĐT và VKSND trong hoạt động 

điều tra các vụ án ma túy đôi khi còn chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ.  

BLTTHS và Luật Tổ chức VKSND là những cơ sở pháp lý quan trọng đối 

với hoạt động kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự nói chung, 

kiểm sát điều tra các vụ án ma túy nói riêng, nhưng qua hai luật này chưa thể 

hiện được cơ chế hoạt động phối hợp giữa CQĐT và VKSND trong hoạt động 

điều tra cụ thể. Theo luật quy định, các yêu cầu của VKSND trong hoạt động 

điều tra, CQĐT phải chấp hành thực hiện. Song một số trường hợp CQĐT không 

thực hiện, nhưng vẫn không có chế tài cụ thể để xử lý đối với việc trên. Nhiều 

chế định thể hiện quyền hạn và nhiệm vụ của VKSND trong tố tụng hình sự còn 

chung chung, quyền hạn của KSV như thế nào và đến đâu chưa được quy định 

cụ thể, dẫn đến khó vận dụng thực hiện trên thực tế. 

Thứ năm, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất và đời sống của cán bộ, KSV 

VKSND quận Hà Đông thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án hình sự nói chung, các vụ án ma túy nói riêng  còn nhiều khó 

khăn cũng là nguyên nhân làm cho một số cán bộ, KSV thiếu an tâm công tác, 
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hoặc lo lắng nhiều cho đời sống hàng ngày mà chưa tập trung đúng mức cho 

công tác nghiệp vụ kiểm sát. Chính sách đối với cán bộ; nhất là chính sách tiền 

lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc đối với cán bộ, KSV cấp huyện còn 

nhiều bất hợp lý và nhiều khó khăn, chưa tạo động lực phát huy sở trường của 

cán bộ, chưa khuyến khích cán bộ công tác ở cơ sở. Công tác chưa được đầu tư 

phù hợp để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nên hoạt động kiểm 

sát vẫn còn chưa khoa học, hiệu quả chưa cao. 

Thứ sáu, công tác giám sát của các cơ quan, đại biểu dân cử, của các tổ 

chức xã hội và nhân dân đối với hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án ma túy còn chưa phát huy tác dụng, hiệu quả, chưa có cơ chế 

giám sát cụ thể. Việc giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp chủ yếu thông qua 

việc nghe` báo cáo kết quả công tác theo định kỳ và giám sát thông qua chất vấn 

tại các phiên họp, thông qua các hoạt động giám sát chuyên đề...  

                                                

Tiểu kết Chƣơng 2 

Chương 2 của luận văn tập trung đánh giá thực trạng công tác thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. Từ phân tích tình hình, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và 

tình hình tội phạm ảnh hưởng đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án ma túy, Chương này xác định được những kết quả đạt được, 

những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém của công tác 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các  vụ án ma túy của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Hà Đông thời gian qua. Đây là cơ sở thực tế để tác giả nêu ra các quan 

điểm, giải pháp bảo khắc phục tại Chương 3. 
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Chƣơng 3 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THỰC HÀNH  QUYỀN CÔNG 

TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN MA TÚY CỦA VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  

3.1. Đánh giá chung về kết quả và tồn tại trong công tác thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra trong các vụ án ma túy  

Hoạt động tội phạm ở nước ta trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, 

nhiều loại tội phạm tăng lên cả về số lượng và tính chất phạm tội nhất là các loại 

tội phạm như tham nhũng, ma túy, trị an. Bên cạnh đó khoa học công nghệ thông 

tin phát triển và xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế và khoa học dẫn đến phát sinh 

một số loại tội phạm mới và có tác động xấu đến trật tự xã hội. Trong khi đó 

công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự có lúc, có nơi còn bất cập với tình 

hình xã hội, còn bị động đối phó nhất là trong việc giải quyết những vẫn đề phức 

tạp của xã hội mới phát sinh. Mặt khác, trình độ nghiệp vụ của một bộ phận 

KSV còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm còn yếu dẫn đến chất lượng công tố bị 

giảm sút, những vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử còn xảy ra nhưng 

không được phát hiện kháng nghị để yêu cầu khắc phục. Công tác chỉ đạo việc 

thực hành quyền công tố ở Viện kiểm sát các cấp còn mang tính sự vụ. Bên cạnh 

đó các cơ quan pháp luật ở Trung ương chưa kịp thời ra văn bản hướng dẫn áp 

dụng pháp luật kịp thời, thống nhất, một số văn bản áp dụng pháp luật như nghị 

định, thông tư không còn phù hợp với những hành vi phát sinh trong xã hội dẫn 

đến việc áp dụng thống nhất BLHS có sự khác nhau ở các địa phương. Ngoài ra 

chất lượng hoạt động và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, các cơ quan bảo 

vệ pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm vẫn còn bị buông lỏng, thiếu 

chặt chẽ. Việc thực hành quyền công tố tại phiên tòa trong nhiều vụ án ở nhiều 

địa phương còn kém hiệu quả, không chủ động phối hợp cùng với Tòa án để làm 

rõ hành vi phạm tội của bị cáo dẫn đến có trường hợp không bảo vệ được cáo 
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trạng, xác định không đúng tội danh hoặc đề nghị hình phạt không tương xứng 

với hành vi phạm tội. Quyền công tố ở phiên tòa thể hiện rõ nhất là bản luận tội 

của KSV, tuy nhiên khâu này hiện nay lại là khâu yếu của đa số KSV. Nguyên 

nhân này môt phần do tư tưởng xét xử án tại hồ sơ cho nên việc phân tích đánh 

giá chứng cứ trong bản luận tội cũng như bổ sung chứng cứ tại phiên tòa còn 

yếu, dẫn đến bản luận tội có nội dung tương tự bản cáo trạng. Chức năng công tố 

của Viện kiểm sát là vừa buộc tội, vừa gỡ tội cho bị cáo, tuy nhiên trên thực tế 

bản luận tội lại chủ yếu chỉ phân tích những hành vi mang tính chất buộc tội đối 

với bị cáo, các tình tiết gỡ tội cho bị cáo chỉ được nhắc đến rất ít, không tập trung. 

Dẫn đến chất lương bản luận tội kém, thiếu tính thuyết phục và răn đe. Một cách thể 

hiện quyền công tố ở phiên tòa đó là tranh tụng đối với người bào chữa và những 

người tham gia tố tụng khác. Tuy nhiên việc tranh tụng tại phiên tòa thực sự là một 

khâu yếu kém đối với đa số KSV. Nhiều KSV còn cho rằng án tại hồ sơ nên việc 

tranh tụng thường sơ sài hoặc bỏ qua không thực hiện, trường hợp vụ án có luật sư 

tham gia thì bài phát biểu của luật sư không được quan tâm hoặc không được xem 

là chứng cứ trong vụ án. Đôi khi KSV không tích cực tranh luận tại phiên tòa để 

làm rõ sự thật khách quan của vụ án, bác bỏ việc bào chữa sai trái hoặc những ý 

kiến khác nhau trong việc đánh giá chứng cứ vụ án, mà ỷ lại cho Hội đồng xét xử 

quyết định. Thời gian qua, việc tổ chức thực hành quyền công tố còn hạn chế, chưa 

đầy đủ và toàn diện theo yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Viện kiểm sát các cấp chưa 

thể hiện tính độc lập của mình trong việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 

còn thụ động ngồi chờ án từ CQĐT chuyển sang, còn nể nang, ngại va chạm với cơ 

quan hữu quan trong đấu tranh chống tội phạm, những biện pháp nghiệp vụ để thực 

hành quyền công tố, kiểm sát điều tra còn kém hiệu quả, chưa làm tốt công tác kiểm 

sát ngay từ đầu dẫn đến chất lượng hồ sơ chứng cứ nhiều vụ còn yếu không đưa ra 

truy tố được, hồ sơ vụ án còn phải trả lại để điều tra bổ sung nhiều lần làm cho việc 

giải quyết án còn kéo dài. 
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3.2. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của chính quyền 

địa phƣơng đối với thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của Viện kiếm sát nhân dân quận Hà Đông 

 Ở nước ta, cơ quan Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất được Quốc hội 

giao cho chức năng thực hành quyền công tố. Trong những năm gần đây, việc 

thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã có nhiều chuyển 

biến so với trước, góp phần cùng CQĐT và Tòa án xử lý nghiêm minh các vụ án 

hình sự, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy vậy chất lượng thực hành quyền 

công tố thực sự còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu đấu 

tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thực trạng này có nhiều 

nguyên nhân khách quan và chủ quan 

Để nâng cao hơn nữa công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án hình sự nói chung và các vụ án ma túy nói riêng của VKSND quận 

Hà Đông thì cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể: 

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực hành quyền công 

tố, kiểm sát điều tra và yêu cầu cải cách tư pháp Trong lịch sử hoàn thiện bộ máy 

nhà nước ta, ngay từ năm 1945 cho đến nay hệ thống Viện kiểm sát đã là một cơ 

quan độc lập, có tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Để việc thực hiện chức 

năng này thực sự có hiệu quả, Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhằm đảm bảo: 

 + Mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, 

không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội;  

+ Việc điều tra phải khách quan, toàn diện đầy đủ, chính xác, đúng pháp 

luật; những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra phải được phát hiện, khắc 

phục kịp thời và xử lý nghiêm minh; 

 + Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can phải có căn cứ và 

đúng pháp luật.  

- Nghị quyết số 49 NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tiếp tục đặt ra những yêu cầu, mục tiêu để 
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Viện kiểm sát nhân dân nâng cao trách nhiệm pháp lý trong thực hành quyền 

công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. 

 VKSND quận Hà Đông phải luôn gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của ngành không tách rời sự lãnh đạo của Đảng, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của 

các cấp uỷ Đảng mà trực tiếp là thường vụ, đảm bảo gắn việc thực hiện công tác 

chuyên môn với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Có như vậy, 

VKSND quận Hà Đông mới được sự đồng tình và ủng hộ của cấp uỷ Đảng địa 

phương, sự tạo điều kiện của các ngành và các cấp chính quyền đoàn thể. 

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp làm việc giữa các tổ chức Đảng 

với các Cơ quan Tư pháp và các ban, ngành có liên quan theo hướng, cấp uỷ 

định kỳ nghe báo cáo và cho ý kiến định hướng về công tác tư pháp, xác định rõ 

trách nhiệm tập thể và cá nhân cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp.  

- Các Cấp uỷ, Đảng địa phương cần quan tâm hơn nữa tới công tác tư 

pháp trong đó có công tác kiểm sát, phải sâu sát và kịp thời năm bắt, có hướng 

chỉ đạo công tác kiểm sát về đường lối, quan điểm trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của ngành, cần chỉ đạo các phòng ban có chức năng phối hợp tốt 

với VKSND trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo điều 

kiện về mọi mặt để giúp VKSND tháo gỡ và khắc phục các khó khăn, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Cần sâu sát với các tổ chức cấp uỷ VKS hai cấp để nắm bắt 

tâm tư của quần chúng, đảng viên; quản lý, kiểm tra và đánh giá thường xuyên, 

chính xác tư cách đạo đức chính trị của đảng viên, chăm lo công tác tổ chức cán 

bộ, giáo dục, bồi dưỡng, chọn lọc để giới thiệu cho ngành kiểm sát những cán bộ 

lãnh đạo tốt có trình độ chuyên môn vững vàng, có lập trường kiên định, phẩm 

chất đạo đức tốt, “vừa hồng vừa chuyên”. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi tổ chức đảng, 

mỗi đảng viên, mỗi tổ chức chính quyền, đoàn thể về chức năng vị trí, vai trò 

nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, của VKSND. 
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3.3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức 

nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hà Đông 

3.3.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy  

Để bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án 

hình sự nói chung, các vụ án ma túy nói riêng của VKSND quận Hà Đông đạt 

chất lượng, hiệu quả cao theo yêu cầu cải cách tư pháp thì việc kiện toàn tổ chức 

bộ máy có vai trò, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy 

của VKSND quận Hà Đông cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Tổ chức bộ máy phải đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ thực hành 

quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát. Bảo đảm 

đủ về số lượng, chất lượng cán bộ theo yêu cầu cải cách tư pháp và tình hình đấu 

tranh chống tội phạm về tham nhũng trên địa bàn. 

- Quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của 

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu cải cách tư 

pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 

49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị (Khoá IX); và Kết luận số 79-

KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị Về Đề án đổi mới tổ chức và hoạt 

động của Tòa án, VKSND và CQĐT theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính 

trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Phải xác định rõ yêu cầu và 

mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đảm 

bảo đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng; thường xuyên 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. Đặc biệt đối với cán bộ, KSV làm 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của VKSND.  

- Công tác quy hoạch đào tạo 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. Cần hết sức 

coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ, KSV trẻ.  
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3.3.2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên tham 

gia giải quyết các vụ án ma túy 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì việc xây dựng một đội ngũ cán bộ có 

năng lực, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp là một trong những điều 

kiện tiên quyết. Trong những năm qua ngành Kiểm sát nhân dân luôn quan 

tâm, chú trọng. Không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn và tu 

dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức KSV là người đại diện cho Nhà nước thực 

hiện quyền công tố trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Để thực hiện tốt công 

tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đáp ứng yêu 

cầu yêu cải cách tư pháp, đòi hỏi cán bộ, KSV phải: 

 - Miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, nắm vững nội dung các văn bản 

pháp luật và hướng dẫn khác liên quan, đồng thời phải không ngừng học tập 

nâng cao kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng giải quyết đúng đắn, 

kịp thời các tình huống trong việc giải quyết các vụ án hình sự.  

Tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong 

việc giải quyết các vụ án hình sự Khởi tố vụ án hình sự là khâu đầu tiên, là hoạt 

động tố tụng quan trọng mở ra quá trình đấu tranh công khai của Nhà nước đối 

với hành vi tội phạm và người phạm tội, lúc này quyền công tố bắt đầu phát huy 

tác dụng của mình. Do đó để quyền công tố thực sự mang lại hiệu quả thì:  

- Viện kiểm sát phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ 

quan bảo vệ pháp luật tổ chức mạng lưới tiếp nhận, quản lý thông tin tội phạm 

một cách kịp thời và đầy đủ, thực hiện tốt phân loại xử lý ngay từ đầu. 

 - Quyền khởi tố của Viện kiểm sát là quyền năng phát động quyền công 

tố để mở ra các giai đoạn tố tụng tiếp theo do đó: Khi nhận được quyết định khởi 

tố vụ án hình sự và các tài liệu có liên quan, KSV phải nghiên cứu nắm vững nội 

dung hồ sơ ban đầu, nếu thấy không có căn cứ, trái pháp luật phải yêu cầu 

CQĐT hủy bỏ hoặc Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố hoặc 
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quyết định không khởi tố vụ án hình sự. - Khi quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ 

quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các các biện pháp 

ngăn chặn, KSV được phân công thụ lý kiểm sát điều tra phải chủ động nghiên 

cứu kiểm tra, xem xét tính có căn cứ và tính hợp pháp của các tài liệu trong hồ 

sơ đã đầy đủ căn cứ hay chưa.  

- Cần chú ý đối với các tội mà định lượng là yếu tố cấu thành tội phạm, 

khi CQĐT đề nghị Viện kiểm sát xem xét quyết định phê chuẩn quyết định khởi 

tố bị can buộc phải có kết quả giám định và định giá tài sản.  

- KSV không thụ động ngồi chờ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra do CQĐT 

chuyển tới mà phải phối hợp với ĐTV để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước khi 

bước vào giai đoạn kết luận điều tra, nhất là đối với những vụ án phức tạp, có 

nhiều bị can tham gia, vụ án mà bị can chối tội, kêu oan, lời khai của bị can 

trước, sau không thống nhất, lúc nhận tội, lúc không nhận tội, bị can khiếu nại về 

kết quả điều tra.  

- Phải kiên quyết yêu cầu CQĐT chấp hành nghiêm túc các quy định của 

BLTTHS. Ở giai đoạn này bản cáo trạng là một văn bản pháp lý thể hiện quyền 

công tố rõ nhất, thông qua bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân danh nhà nước thể 

hiện chức năng của mình trong việc truy tố một người có hành vi phạm tội ra tòa 

án để xét xử bởi một công dân chỉ bị tòa án đưa ra xét xử về hình sự khi bị Viện 

kiểm sát truy tố. Do đó để quyền công tố thực sự phát huy tốt, yêu cầu các KSV 

khi xây dựng bản cáo trạng cần phải: Nghiên cứu đánh giá một cách chính xác, 

khách quan, toàn diện hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, khi có đủ căn cứ 

quyết định truy tố, KSV tiến hành xây dựng bản cáo trạng. Bản cáo trạng phải 

nêu rõ hành vi phạm tội của bị can, ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội 

phạm, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả và các tình tiết khác có 

liên quan đến vụ án. Phải trích dẫn các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi 

phạm tội của bị can, đồng thời nêu rõ bút lục trong hồ sơ vụ án để bảo đảm tính 

pháp lý và tính thuyết phục cao trong bản cáo trang. Trên cơ sở đó viện dẫn pháp 

luật đối với từng hành vi phạm tội của bị can. Đảm bảo truy tố đúng người, đúng 
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tội danh, khung khoản, điều luật. Trong toàn bộ hoạt động của quyền công tố thì 

thực hành quyền công tố ở cấp sơ thẩm có vị trí rất quan trọng, lúc này KSV 

nhân danh nhà nước thực hiện quyền công tố trước phiên tòa để chứng minh một 

người có tội hay không. Để thực hiện tốt vai trò này KSV phải nắm chắc toàn bộ 

hồ sơ, chứng cứ vụ án, trên cơ sở đó dự thảo bản luận tội, chuẩn bị đề cương xét 

hỏi và dự kiến những vấn đề tranh luận tại phiên tòa, các tình huống phát sinh 

trên cơ sở đó để bảo vệ bản cáo trạng một cách có căn cứ. Trong quá trình duy trì 

quyền công tố tại phiên tòa, KSV phải tích cực phối hợp với Hội đồng xét xử 

thẩm tra chứng cứ một cách khách quan để đủ căn cứ khẳng định rằng bị cáo có 

tội hoặc không có tội, để qua đó có thể bảo vệ quyết định truy tố hoặc rút một 

phần quyết định truy tố. Duy trì quyền công tố tại tòa KSV nhân danh nhà nước 

đọc bản luận tội. Đây là căn cứ để Hội đồng xét xử hình thành niềm tin nội tâm 

để đưa ra một bản án thích đáng. Thông qua bản luận tội KSV đã ghóp phần vào 

truyền bá ý thức chính trị và pháp luật cho những người đến tham dự phiên tòa. 

Bản luận tội là văn bản pháp lý thể hiện quan điểm của Viện kiểm sàt tại phiên 

tòa sơ thẩm hình sự, do đó KSV phải trung thành với nội dung của vụ án trên cơ 

sở thẩm định chứng cứ tại phiên tòa để tuyên bố một người có tội hoặc không có 

tội cho hợp tình, hợp lý. KSV phải tích cực tranh luận với Luật sư, người bào 

chữa và những người tham gia tố tụng khác để làm rõ tình tiết khách quan trong 

vụ án, tránh tình trạng án tại hồ sơ 

Để rèn luyện, giáo dục đội ngũ cán bộ, KSV rất nhiều phong trào thi 

đua đã được phát động như cán bộ Kiểm sát “Học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh’’; thi đua rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát 

theo lời dạy của Bác Hồ là: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, 

khiêm tốn” và gần đây nhất là cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV 

“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản 

lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” qua đó đã giúp cho đội ngũ cán bộ, KSV tự giác, 

tu dưỡng rèn luyện năng lực chuyên môn nghiệp vụ, và đạo đức nghề nghiệp. 

Tuy nhiên để nâng cao được năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo 
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đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, KSV thì ngoài việc tự rèn luyện không thể 

thiếu công tác đào tạo, bồi dưỡng một cách khoa học, bài bản.   

- Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ 

cán bộ, KSV. 

Để nâng cao được trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 

cán bộ, KSV nói chung và cán bộ, KSV làm công tác áp dụng pháp luật thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy nói riêng thì công tác đào tạo, bồi 

dưỡng phải được thường xuyên quan tâm, chú trọng. Hàng năm, VKSND quận Hà 

Đông phải chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chỉ đạo của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch đào tạo của Viện Kiểm sát nhân dân thành 

phố Hà Nội để đăng ký, cử cán bộ, KSV đi đào tạo. 

Quan tâm đào tạo tại chỗ, khuyến khích cán bộ, KSV tự học tập, nghiên cứu 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cùng với đó, cần chú ý phát hiện những 

cán bộ năng lực triển vọng đưa đi học tập nghiên cứu chuyên sâu (thạc sĩ, tiến sĩ) để 

đào tạo họ trở thành những chuyên gia đầu ngành về thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra. Trong đào tạo, bồi dưỡng cần chú ý những vấn đề sau: 

+ Đào tạo, bồi dưỡng để mỗi cán bộ, KSV nhận thức sâu sắc và thực hiện 

đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nói chung cũng như 

nhiệm vụ của ngành trong đấu tranh chống tội phạm ma túy giúp cho mỗi KSV 

phát huy được tính độc lập, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp 

luật quy định trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Nếu 

không nhận thức đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành về 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, KSV sẽ không làm hết chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, dẫn đến làm sai luật, bỏ lọt tội phạm, làm oan 

người vô tội.  

+ Đào tạo, bồi dưỡng để mỗi cán bộ, KSV phải có kiến thức pháp lý sâu, 

rộng, nhất là pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Bởi lẽ, hoạt động của các 

cơ quan tư pháp nói chung, của ngành Kiểm sát nói riêng chính là hoạt động 

áp dụng pháp luật. Vì thế, để áp dụng đúng đắn pháp luật, trước hết phải có 
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kiến thức pháp luật. Ngoài ra KSV phải có  kinh nghiệm và vốn sống phong 

phú, có sự nhạy bén, linh hoạt trong việc nắm bắt và xử lý các tình huống phát 

sinh, đặc biệt, phải có tư duy và khả năng suy luận, tranh luận tốt với những 

người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. 

+ Đào tạo, bồi dưỡng trang bị đầy đủ các kỹ năng hoạt động nghiệp vụ 

cho cán bộ, KSV. Chú ý đổi mới phương thức, nâng cao kỹ năng hoạt động công 

tố gắn kết với hoạt động điều tra. Tăng cường đào tạo chuyên đề, phân tích 

những vụ án điển hình, khó, phức tạp mà thực tế đang đặt ra như chuyên đề về 

kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham ô, hối lộ, lạm 

dụng chức vụ quyền hạn...Ngoài ra cần chủ động mở nhiều cuộc trao đổi, tọa 

đàm, rút kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án ma túy 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức 

cho đội ngũ cán bộ, KSV: 

Đặc thù của hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các 

vụ án ma túy của VKSND thường xuyên phải đối mặt với những tiêu cực của xã 

hội, phải tiếp xúc với những chủ thể của tội phạm. Vì vậy, ở môi trường này 

rất dễ làm cho con người bị chùn bước và sa ngã nếu không có bản lĩnh nghề 

nghiệp, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt. Do 

vậy, để bảo đảm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra tra các 

vụ án ma túy của VKSND quận Hà Đông thì việc giáo dục nâng cao bản lĩnh 

chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, KSV là hết sức quan trọng. 

Đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của ngành Kiểm sát. Để làm được 

điều này, cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, KSV, phấn đấu 100% KSV có trình độ lý 

luận từ trung cấp trở lên. 

Hai là, xây dựng và hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động 

nghiệp vụ, các quy định, nội quy kỷ luật của ngành, đồng thời tổ chức triển khai 
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thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành.  

Ba là, phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết 

kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và lời dạy của Chủ Tích Hồ Chí Minh đối 

với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 

Bốn là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện những cán 

bộ, KSV có biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật nghiệp vụ để uốn nắn và xứ lý 

nghiêm minh nhằm làm trong sạch bộ máy của ngành. 

3.4. Tăng cƣờng và đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phân 

định trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án ma túy của Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông 

Với bất kỳ cơ quan tổ chức nào, công tác điều hành và quản lý, chỉ đạo 

đều đóng vai trò rất quan trọng. Đối với VKSND – Cơ quan mà một trong các 

nguyên tắc hoạt động cơ bản của nó là tập trung thống nhất thì vai trò của người 

lãnh đạo lại càng có ý nghĩa quan trọng.   

Tại Điều 41 BLTTHS quy định: “Viện trưởng Viện kiểm sát có những 

nhiệm vụ, quyền hạn: trực tiếp tổ chức và chỉ đạo hoạt động thực hành quyền 

công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự; Quyết định 

phân công hoặc thay đổi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; kiểm tra hoạt động 

thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình 

sự của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết 

định không có căn cứ và trái pháp luật của Phó Viện trưởng Viện kiểm sát; 

quyết định phân công hoặc thay đổi KSV, Kiểm tra viên; kiểm tra hoạt động thực 

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

của KSV, Kiểm tra viên; quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có 

căn cứ và trái pháp luật của KSV…”. 

Điều 83 Luật Tổ chức VKSND quy định: “Khi thực hành quyền công tố, 

kiểm sát hoạt động tư pháp, KSV tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân”. 
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Như vậy, có thể thấy rõ trong hoạt động của VKSND, công tác quản lý và 

chỉ đạo, điều hành có vị trí vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng 

và hiệu quả của công tác kiểm sát, trách nhiệm của các lãnh đạo VKSND rất 

nặng nề. Vì vậy, trong vấn đề nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra bao gồm cả yêu cầu tất yếu về tăng cường năng lực lãnh đạo 

trong đó bao gồm sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của 

VKSND cấp trên nhưng chủ yếu, thường xuyên và trực tiếp vẫn là của chính các 

lãnh đạo đơn vị VKSND cấp huyện. Điều này có ý nghĩa trước hết là đảm bảo 

nguyên tắc tập trung thống nhất trong ngành và cũng là đảm bảo việc phân cấp 

quản lý của VKSND, phát huy tính sáng tạo và chủ động của từng đơn vị 

VKSND trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung. 

Công tác chỉ đạo, điều hành Thực tiễn cho thấy việc quản lý, chỉ đạo điều 

hành có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy hiệu quả thực hành quyền công 

tố. Yêu cầu đặt ra đối với công tác này là phải căn cứ vào diễn biến tình hình tội 

phạm ở từng địa phương, đặc biệt chú ý đến từng loại tội phạm đặc biệt, nổi bật, 

thường xuyên xảy ra trên địa bàn mình, để có những chính sách hình sự, kế 

hoạch công tác kiểm sát một cách cụ thể. 

 - Đối với các vụ án phức tạp, án có nhiều đối tượng phạm tội, lãnh đạo 

đơn vị cần phân công KSV có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao để thực 

hành quyền công tố, kiểm sát điều tra. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra, xem xét kỹ báo cáo đề xuất của KSV và các tài liệu, chứng cứ trước khi 

quyết định phê chuẩn. 

Yêu cầu đặt ra với công tác này là phải sát cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt 

động của từng công tác (giải quyết tin báo, tố giác tội phạm - kiểm sát hoạt động này; 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can - kiểm sát hoạt động này...) để lãnh đạo, chỉ đạo hướng 

dẫn thực hiện, kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm minh những sai sót xảy ra trong quan 

hệ phối hợp, chế ước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, đặc biệt là những 

trường hợp tạm giam, tạm giữ không có căn cứ, quá hạn, những trường hợp giam giữ 

không có lệnh hoặc không có phê chuẩn của VKSND...  

Hàng năm, VKSND quận Hà Đông phải tổ chức thường xuyên công tác sơ 
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kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, rút kinh nghiệm nghiệp vụ, tập 

trung vào những vấn đề có khó khăn vướng mắc trong thực tiễn để có kế hoạch thực 

hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho KSV  trong thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án ma túy.  

Viện trưởng và các Phó Viện trưởng VKSND quận Hà Đông phải quản lý 

chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết các vụ án xâm phạm sở hữu tài sản, không để án 

tồn đọng kéo dài hoặc không có quyết định xử lý, quản lý thường xuyên kiểm tra 

chặt chẽ các trường hợp trả tự do, đình chỉ điều tra do không phạm tội và các 

trường hợp VKSND truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Nếu có sai phạm phải 

tổ chức chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân theo quy định của pháp 

luật và Quy chế nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ 

án xâm phạm sở hữu tài sản. 

 Lãnh đạo VKSND quận cần quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 

công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo các hành vi xâm phạm sở hữu 

tài sản của CQĐT, bảo đảm 100% khiếu nại, tố cáo về các hành vi xâm phạm sở 

hữu tài sản đều được xem xét, giải quyết theo quy định. Làm tốt công tác này sẽ 

giúp VKSND quận thực hiện hiệu quả hơn công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra các vụ án ma túy, kịp thời ngăn ngừa các trường hợp oan, sai, 

bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao vị thế của ngành. 

 Tăng cường theo dõi, tổng hợp, tích lũy vi phạm, ban hành kiến nghị 

CQĐT đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, nhằm hạn chế những vi phạm 

pháp luật trong hoạt động điều tra các vụ án ma túy. 

 Lãnh đạo VKSND quận phải coi trọng việc đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên 

nhân, điều kiện dẫn đến tình trạng tội phạm ma túy, từ đó tăng cường công tác phòng 

ngừa vụ án ma túy. 

3.5. Tăng cƣờng cơ sở vật chất, phƣơng tiện làm việc và đảm bảo chế 

độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ, kiểm sát viên 

Kết quả khảo sát về thực trạng cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp nói 

chung, Viện kiểm sát các cấp nói riêng cho thấy, cơ sở vật chất, điều kiện làm 

việc phần lớn ở các địa phương đang còn thô sơ. cơ sở vật chất thực sự thiếu 
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thốn khả năng ngân sách hạn h p đã ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng chính trị của 

cán bộ KSV trong đơn vị. do đó Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến đời sống 

tinh thần cũng như điều kiện làm việc để KSV yên tâm công tác phát huy tốt 

quyền công tố của mình trong tình hình mới Nhiều các chỉ thị, nghị quyết về cải 

cách tư pháp, Đảng ta nhìn nhận rất khách quan về một trong những nguyên 

nhân ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của công tác tư pháp nói chung và công tác 

kiểm sát nói riêng là cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp 

còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời với việc giao trách nhiệm, Đảng 

cũng chỉ đạo tạo điều kiện rất nhiều cho hoạt động của VKSND. Trong số các 

nhiệm vụ trọng tâm mà các Nghị quyết xác định có nhiệm vụ tăng cường đầu tư 

cơ sở vật chất, về chính sách tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ phù hợp 

cho các cơ quan và cán bộ tư pháp trong đó có VKSND. 

Thực hiện tinh thần của các chỉ thị và Nghị quyết của Đảng , trong thời 

gian qua các cấp uỷ, Đảng và chính quyền đã có sự quan tâm đặc biệt đối với các 

cơ quan tư pháp nói chung, với ngành kiểm sát nói riêng. Nhờ đó cơ sở vật chất 

và trang thiết bị làm việc của các cơ quan VKSND đã có sự cải thiện rõ rệt. 

Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, KSV đã có những bước tiến bộ như phụ cấp, 

bồi dưỡng phiên toà và khám nghiệm hiện trường, công tác phí cũng được nâng 

hơn theo thời giá....Nhờ đó điều kiện làm việc cũng như đời sống của cán bộ, 

KSV phần nào được cải thiện, góp phần tạo ra một sự phấn khởi, thoải mái nhất 

định trong các cán bộ, KSV. 

Tuy nhiên, só với thực tế yêu cầu của công tác kiểm sát trong hoàn cảnh 

hiện nay thì còn nhiều vấn đề khó khăn đặt ra: những trang thiết bị có sẵn thì đã 

cũ kỹ, lạc hậu, những cái mới có thì còn ít, chưa đủ đáp ứng với nhu cầu; do 

nguồn kinh phí hạn h p và lại chưa được sự quan tâm đầu tư đúng mức, đúng 

mục đích nên các sách báo, tạp chí, tài liệu cần phục vụ cho công việc chuyên 

môn chưa được mua sắm và lưu trữ đầy đủ và đúng khoa học; các tiện nghi phục 

vụ cho công tác chuyên môn như vi tính, điện thoại, xe công con chưa được 

trang bị đầy đủ.......So với yêu cầu nhiệm vụ thì chế độ trách nhiệm của các KSV 
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rất nặng nề trong khi đó đồng lương lại thấp, chính sách đãi ngộ chưa thoả đáng 

cho nên đời sống của cán bộ, KSV còn nhiều khó khăn, nhiều cán bộ, KSV chưa 

yên tâm và nhiệt tình dồn hết tâm sức cho công tác chuyên môn nên ảnh hưởng 

một phần đáng kể đến chất lượng công tác. Do vậy, cần có hướng đầu tư và hỗ 

trợ hơn nữa để đảm bảo cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc cho VKSND 

như xây dựng, nâng cấp các trụ sở làm việc; tăng cường đầu tư và trang bị cơ sở 

vật chất và các phương tiện để phục vụ công việc, tăng nguồn kinh phí cấp để 

hoạt động, chi phí cho việc mua sắm sách bào, tài liệu để nghiên cứu phục vụ 

công tác nghiệp vụ....Cần có chính sách tháo gỡ ở tầm vĩ mô nhằm cải thiện chế 

độ phụ cấp, đãi ngộ thoả đáng tương xứng với khối lượng và tính chất công việc 

đối với cán bộ kiểm sát. 

3.6. Tăng cƣờng mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân 

với các cơ quan hữu quan trong hoạt động đấu tranh phòng, chống các vụ 

án ma túy 

- Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với CQĐT và 

Tòa án trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và tranh thủ sự chỉ đạo 

của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết án. 

Trong mối quan hệ với CQĐT, VKSND cần phải quan tâm cả những mặt thuận lợi 

và khó khăn, cả tính chất chỉ đạo - chấp hành và tính chất phối hợp công tác để chủ 

động xây dựng mối quan hệ này theo hướng tích cực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất các 

yêu cầu cải cách tư pháp đặt ra. Do đó, biện pháp hiệu quả vẫn là tăng cường phối 

hợp giữa VKSND và CQĐT ngay từ đầu giai đoạn điều tra, nếu có vướng mắc phát 

sinh những vấn đề mới, KSV phải kịp thời phối hợp, trao đổi với ĐTV để xử lý, 

đồng thời báo cáo Lãnh đạo hai ngành xin ý kiến giải quyết. 

 Tuy nhiên, không vì bao biện “phối hợp” mà nể nang, né tránh; cần kiên 

quyết thực hiện đúng, áp dụng đầy đủ các trách nhiệm pháp lý của VKSND được 

quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, BLTTHS. Trong quá trình 

phối hợp, cần kiên định nguyên tắc “mềm dẻo nhưng cương quyết”, theo đó, 

lãnh đạo VKSND, CQĐT cần thống nhất áp dụng trong một số các trường hợp 
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cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Cơ quan điều tra và VKSND cần có sự phối hợp chặt chẽ để 

giữa ĐTV và KSV thông qua việc thống nhất quan điểm bằng biên bản trước khi 

CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, tạm giam. Các yêu cầu bổ sung 

tài liệu, chứng cứ của VKSND đều phải được CQĐT thực hiện đúng theo quy định 

để hạn chế tối đa việc VKSND không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định tố 

tụng của CQĐT.  

Thứ hai, sự phối hợp giữa VKSND và CQĐT được Lãnh đạo hai ngành 

tăng cường chỉ đạo và quán triệt thực hiện đúng tinh thần của Thông tư liên tịch 

số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017; 

Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 

22/12/2017). 

Thứ ba, đối với các trường hợp KSV đã đề ra yêu cầu điều tra có chất 

lượng nhưng ĐTV không đủ năng lực thực hiện nhưng không trao đổi lại với 

KSV hoặc cố tình không thực hiện theo yêu cầu điều tra, thì tùy từng trường hợp 

cụ thể, lãnh đạo VKSND phải kiên quyết vận dụng triệt để các biên pháp theo 

BLTTHS để yêu cầu Thủ trưởng CQĐT chỉ đạo ĐTV thực hiện nghiêm túc. 

Thứ tư, đối với trường hợp thay đổi ĐTV, cần lưu ý ngoài các trường hợp 

quy định tại Điều 51 BLTTHS khi phát hiện ĐTV không khách quan trong khi 

làm nhiệm vụ thì VKSND kiên quyết kiến nghị Thủ trưởng CQĐT quyết định 

thay đổi ĐTV. Trong trường hợp này, KSV cần trực tiếp tiến hành một số hoạt 

động điều tra cần thiết để có căn cứ chứng minh ĐTV không khách quan trong 

điều tra vụ án. Nếu vi phạm của ĐTV có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động 

tư pháp, thì cần báo cáo ngay về VKSND cấp trên để xem xét.. 

3.7. Hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan dân cử và của nhân dân 

đối với hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án 

ma túy của Viện kiểm sát nhân dân 

Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, do vậy tất cả mọi hoạt 

động của cơ quan Nhà nước đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. 
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Hoạt động giám sát của nhân dân thông qua giam sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân, bời vì Quốc hội và Hội đồng nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra, 

đại diện cho quyền lợi của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hoạt 

động giám sát thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: thông qua việc báo 

cáo, thẩm tra và cho ý kiến về báo cáo công tác tại các kỳ họp quốc hội và Hội 

đồng nhân dân, thông qua chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu dân cử tại 

các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân, hoạt động chất vấn của các đại biểu 

dân cử đối với hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của 

VKSND là hình thức mang lại hiệu quả rất lớn, đặc biệt trong thời đại công nghệ 

thông tin hiện nay. 

Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức thành viên và của nhân dân đối với hoạt động thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy chính là bảo đảm quyền làm chủ của 

nhân dân. Để thực hiện được yêu cầu này cần thực hiện tốt các giải pháp sau: 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp. Thông qua chất vấn và trả lời chất vấn, những hạn chế, tồn tại trong 

hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được công 

khai đến các tầng lớp nhân dân. Sức ép từ phía dư luận xã hội về những sai 

phạm, tồn tại của hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra nói 

chung và thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của 

VKSND nói riêng, buộc ngành Kiểm sát phải đổi mới phương thức hoạt động 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành. 

Để đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn nói riêng, chất lượng giám sát 

nói chung, trước hết phải đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân 

các cấp theo hướng tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách; nâng cao 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. 

- VKSND phải tăng cường mối quan hệ, phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ 
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quốc và các tổ chức thành viên, phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội 

của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên trong hoạt động thực hành quyền 

công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Hệ thống mạng lưới các tổ chức 

thành viên của ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp cơ sở là hết sức rộng lớn, vì vậy 

sẽ rất có hiệu quả trong việc giám sát và thông tin về tình hình tham nhũng trên 

địa bàn, giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật. Muốn vậy, phải mở rộng các hình thức tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân để họ 

tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm 

nói chung và đấu tranh phòng, chống các vụ án ma túy nói riêng, cũng như kiểm 

tra, giám sát việc áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát 

điều tra các vụ án ma túy của VKSND nhân dân. 

 

Tiểu kết Chƣơng 3 

Tội phạm về ma túy trong cả nước nói chung và trên địa bàn quận Hà 

Đông nói riêng trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp, vì vậy xác định rõ 

quan điểm bảo đảm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án ma túy, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên yêu cầu đổi mới 

tổ chức, tuân thủ đúng các yêu cầu của pháp luật trong hoạt động thực hành 

quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND nói chung 

và VKSND quận Hà Đông nói riêng là yếu tố quyết định sự thành công của 

công tác này. 

Trong thời gian tới cần áp dụng đồng bộ các giải pháp khác nhau, 

trong đó tập trung vào các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quan tâm của chính quyền địa phương; kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ 

chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, KSV VKSND quận 

Hà Đông; tăng cường và đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phân 
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định trách nhiệm; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và đảm 

bảo chế độ chính sách đãi ngộ... cho đội ngũ làm công tác này.  

Các giải pháp này được xây dựng trên cơ sở lý luận và thực tiễn trong 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án ma túy của 

VKSND quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Vì vậy có cơ sở khoa khọc, tính 

khả thi, nếu được triển khai kịp thời, đầy đủ, góp phần vào công cuộc đấu 

tranh, chống tội phạm về ma túy trên địa bản quận Hà Đông nói riêng và 

Thành phố Hà Nội nói chung. 
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KẾT LUẬN 
 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, những vấn đề lý luận để đánh giá một 

cách khách quan thực trạng hoạt động của VKSND trong việc thực hành quyền 

công tố và kiểm sát điều tra trên địa bàn quận Hà Đông từ năm 2013 đến năm 

2017. Đề tài đã nêu lên cơ sở lý luận và thực tiễn thực hành quyền công tố và 

kiểm sát điều tra của VKSND đối với các vụ án ma túy của VKSND quận Hà 

Đông, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những vướng 

mắc trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viên kiểm sát 

đối với các vụ án ma túy. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, nêu lên những kiến 

nghị và đề xuất một số giải pháp chủ yếu làm cơ sở để hoàn thiện về mặt lý luận, 

góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra đối với loại tội phạm này của VKSND nhân dân quận Hà Đông. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống lý luận về hoạt động của VKSND trong tố tụng hình sự và hoàn thiện 

khoa học thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra ở nước ta trong thời kỳ 

cải cách tư pháp. Về mặt thực tiễn, những nội dung nghiên cứu của đề tài có thể 

làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo 

KSV, phục vụ công tác nghiên cứu hoàn thiện pháp luật; nhất là pháp luật hình 

sự và tố tụng hình sư; góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò của VKSND trong 

hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với các vụ án ma túy. 

Trong 4 năm, từ 2013 – 2017, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm 

sát điều tra các vụ án ma túy của VKSND nhân dân quận Hà Đông đã đạt được 

những kết quả quan trọng góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm 

trên địa bàn quận Hà Đông nhưng cũng còn những hạn chế nhất định cần sớm được 

khắc phục, đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội tại phạm trong tình hình mới. 
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