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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết 

t  giác, tin  áo v  tội phạm và kiến nghị khởi t ; việc tạm đình chỉ, đình chỉ 

đi u tra trên địa  àn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động số 25/KH-HĐND ngày 25/01/2020 của 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 407/QĐ-HĐND, ngày 

10/9/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát 

“Tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết t  giác, tin  áo v  

tội phạm và kiến nghị khởi t ; việc tạm đình chỉ, đình chỉ đi u tra trên địa  àn 

tỉnh Hà Tĩnh”, từ ngày 02/10 đến ngày 13/11, Đoàn giám sát đã tiến hành làm 

việc trực tiếp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công 

an tỉnh, 04 đơn vị Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

cấp huyện
1
 và xem xét báo cáo của các đơn vị còn lại.  

Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo đi u hành  

Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi ch c n ng, nhiệm v  đã t ch cực, chủ 

động quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan về tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố tới cán bộ, công ch c, 

chiến sỹ trong ngành.  

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị trong và 

ngoài ngành Công an, thông qua Đoàn thanh niên, Hội ph  nữ… tiến hành nhiều 

hình th c tuyên truyền, trực tiếp, gián tiếp qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội đến quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, 

cung cấp các thông tin có dấu hiệu tội phạm; có ch nh sách khen thưởng, đảm 

bảo b  mật, an toàn cho người cung cấp tin nên đã nhận được nhiều thông tin có 

giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

                                           
1
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Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trên cơ sở, ch c n ng nhiệm 

v  của mình đã quan tâm đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm tại công an xã, phường, thị trấn; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã 

có nhiều phương án, cách th c chủ động nắm tình hình; Công an tỉnh đã có Điện 

số 02 ngày 28/3/2018, Điện số 32 ngày 04/12/2018 và Công v n số 1784 ngày 

25/9/2018 chỉ đạo Công an cấp huyện tổ ch c in, cấp phát sổ tiếp nhận tố giác, 

tin báo về tội phạm và tập huấn cho lực lượng Công an cấp xã. 

Đối với án tạm đình chỉ và đình chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 52/KH-VKS ngày 13/10/2017
2
, đồng thời, quán triệt Thông tư 

liên tịch số 01/2020 ngày 01/6/2020 của Liên ngành Trung ương về phối hợp 

thực hiện một số điều của Bộ luật Tố t ng Hình sự về quản lý, giải quyết các v  

án, v  việc tạm đình chỉ và các v n bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát hai cấp. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đã giao Phòng 

nghiệp v  (Phòng 1) thực hiện chuyên đề theo dõi, kiểm tra án tạm đình chỉ, 

đình chỉ của cả hai cấp. 

2. Tổ chức  ộ máy, công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn 

Các cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã sắp xếp, 

phân công cán bộ phù hợp với tình hình biên chế của đơn vị; bố tr  hòm thư, địa 

điểm tiếp nhận thuận tiện, có biển báo, dễ nhận biết; thực hiện nghiêm chế độ 

trực nghiệp v  theo quy định, đảm bảo tiếp nhận đầy đủ các tố giác, tin báo về 

tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện mở sổ ghi chép, theo dõi việc tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định. Các tố giác, tin báo 

về tội phạm được cập nhật tương đối đầy đủ rõ ràng.  

Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện khá tốt. Công tác thanh tra, 

kiểm tra, hướng d n việc thực hiện các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quan tâm thường xuyên. Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh đã tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị 

Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã 

ban hành kế hoạch kiểm tra hàng n m đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp, 

đồng thời thành lập Đoàn Kiểm tra do V n phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ 

trì phối hợp với các phòng ban có liên quan để kiểm tra các đơn vị trực thuộc. 

Thông qua các cuộc kiểm tra đã đánh giá được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế 

của các đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý, về việc giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm và kiến nghị khởi tố để có phương hướng, giải pháp khắc ph c, nhằm 

                                           
2
 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về t ng 
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đình chỉ 



3 
 
thực hiện tốt hơn các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố. 

3. Trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết t  giác, tin  áo v  tội phạm 

Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo, 

thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cơ bản đảm bảo 

thời hạn, trình tự, thủ t c theo quy định của pháp luật. Phần lớn các tố giác, tin 

báo về tội phạm được tiếp nhận, th  lý, phân loại, xác minh, giải quyết kịp thời.  

a) Kết quả tiếp nhận, giải quyết của Cơ quan đi u tra 

Theo báo cáo của Cơ quan điều tra hai cấp Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 

thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/8/2020, tổng số tố giác, tin báo về 

tội phạm và kiến nghị khởi tố đã tiếp nhận là 1205 tin, trong đó: Tố giác tội 

phạm là 342 tin; tin báo tội phạm là 709 tin; kiến nghị khởi tố là 02 tin; do Cơ 

quan điều tra tự phát hiện là 152 v  việc
3
.  

Cơ quan điều tra hai cấp Công an tỉnh đã t ch cực giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết cơ bản được bảo 

đảm, chất lượng giải quyết tương đối tốt. Trong tổng số 1205 tin đã tiếp nhận, 

có 1182 tin thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra, đã th  lý giải 

quyết 1182 tin = 100% (trong đó: Ra Quyết định khởi tố v  án hình sự: 838 

tin = 70,9 %; ra Quyết định không khởi tố v  án hình sự: 250 tin = 21,1%; 

tạm đình chỉ: 55 tin = 4,7%; đang tiếp t c giải quyết: 39 tin = 3,3%).  

 ) Kết quả tiếp nhận của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp  

Tổng số tố giác, tin báo do Viện kiểm sát hai cấp đã tiếp nhận, th  lý 

01 tin (cấp tỉnh 0 tin, cấp huyện 01 tin). Sau khi tiếp nhận Viện kiểm sát đã 

phân loại và chuyển Cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền. 

4. Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết t  giác, tin  áo v  tội 

phạm và kiến nghị khởi t  

Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được Viện 

kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát là: 1520 tin
4
. Viện kiểm sát nhân dân hai 

cấp đã kịp thời kiểm sát việc giải quyết đối với tất cả các tố giác, tin báo về 

tội phạm thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong thời gian từ 01/01/2019 đến 31/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân hai 

cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành 28 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, 

                                           
3
 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh: Tổng số tiếp nhận là: 61 tin. Trong đó: Tố giác tội phạm là 27 

tin; tin báo tội phạm là 24 tin; kiến nghị khởi tố là 01 kiến nghị. Do cơ quan điều tra tự phát hiện: 09  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện: Tổng số tiếp nhận là 1144 tin. Trong đó: Tố giác tội phạm là 

315 tin; tin báo tội phạm 685 tin; kiến nghị khởi tố 01 kiến nghị. Do cơ quan điều tra tự phát hiện: 143  
4
 Do Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận: 13 tin; Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận: 1507 tin, trong đó có 302 

tin sau khi tiếp nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố v  án trong vòng 03 ngày, không cần 

phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nên không thống kê 
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giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều 

tra. Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 614 v n bản yêu 

cầu Cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm (gồm xác 

minh về nội dung để xác thực nguồn tin đối với 73 tin; thu thập, củng cố 

ch ng c  để làm rõ những tình tiết liên quan đến những vấn đề phải ch ng 

minh trong v  án hình sự đối với 532 tin và yêu cầu khác 09 tin). 

5. Công tác giải quyết khiếu nại, t  cáo liên quan đến việc giải 

quyết t  giác, tin báo v  tội phạm 

Trong kỳ, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiếp 

nhận 13 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo của công dân liên quan đến việc tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đã được hai cơ quan quan tâm, tập trung giải quyết với kết quả 

100%, bảo đảm thời hạn, trình tự, thủ t c pháp luật quy định. 

 * Đánh giá chung: Qua giám sát, Ban Pháp chế thấy rằng công tác tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đạt kết quả tốt, đã nêu cao 

trách nhiệm trong chỉ đạo và đã triển khai thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, 

phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và phân công 

cán bộ th  lý, giải quyết theo quy định. Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều 

tra và Viện kiểm sát trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm chặt chẽ, đảm bảo kịp thời, đáp  ng yêu cầu của công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm so với Nghị 

quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 n m 2019 của Quốc hội về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án đạt kết quả cao (đều trên 95%), 

chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc 

giữ vững an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, củng cố niềm 

tin của quần chúng nhân dân vào ch nh quyền địa phương, không để xảy ra tình 

trạng oan sai. 

6. Tình hình, kết quả giải quyết án tạm đình chỉ, đình chỉ đi u tra 

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được các cơ quan tố t ng trong tỉnh theo 

dõi, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật
5
. 

Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, thực hiện khá chặt 

chẽ công tác điều tra, thu thập các ch ng c , tài liệu… để giải quyết các v  án. 

                                           
5
 Trong mốc thời gian báo cáo: tổng th  lý, điều tra 1413 v , 2393 bị can. Chuyển Viện kiểm sát 1074 v , 

1941bị can. Trong đó, cấp tỉnh th  lý điều tra 144 v , 386 bị can, chuyển Viện kiểm sát 103 v , 320 bị can. Cấp 

huyện th  lý điều tra 1269 v , 2007 bị can, chuyển Viện kiểm sát: 971 v , 1621 bị can. 
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Việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra đảm bảo đúng quy 

định của Bộ luật Tố t ng hình sự và các quy định có liên quan; được Viện Kiểm 

sát kiểm sát chặt chẽ. Trong kỳ giám sát không có trường hợp nào phải bồi 

thường oan, sai đối với các v  án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra. Việc ph c hồi 

điều tra án tạm đình chỉ được Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra, kiểm sát để thu thập, bổ sung các ch ng c , tài liệu… khi có 

đủ cơ sở, điều kiện thì tiến hành ph c hồi điều tra v  án. Viện Kiểm sát hai cấp 

kiểm sát chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ điều tra, đôn đốc việc xác minh, 

ph c hồi điều tra khi có đủ c n c  để đưa v  án ra giải quyết đúng theo quy định. 

Số v  việc Cơ quan điều tra tạm đình chỉ đến 31/8/2020, trong 333 v  việc tạm 

đình chỉ, đã ph c hồi điều tra 26 v  (chiếm 7,8%). 

Trong kỳ, không phát sinh đơn thư liên quan đến việc tạm đình chỉ, đình 

chỉ điều tra; công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hai 

cấp khá chặt chẽ, ph c v  tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm. 

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC  

1. Trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết t  giác, tin  áo v  tội phạm 

 1.1. Một s  khó khăn, vướng mắc chung 

- Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố t ng hình sự n m 2015 có một số điểm 

chưa có v n bản quy định, hướng d n rõ ràng, nhận th c pháp luật còn khác nhau 

nên các cơ quan tố t ng và người tiến hành tố t ng còn gặp nhiều khó kh n. Một 

số tin báo, tố giác tội phạm có nhiều tình tiết ph c tạp, để xác định dấu hiệu tội 

phạm cần thời gian dài (chờ kết quả định giá tài sản, kết quả giám định thương 

t ch bị hại, kết quả tương trợ tư pháp…), Luật quy định thời hạn xác minh ban 

đầu để xác định dấu hiệu tội phạm để đưa vào hệ thống tố giác, tin báo về tội 

phạm là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận. Thực tế trong 03 ngày chưa thể xác định 

được v  việc có dấu hiệu tội phạm hay không do thiếu tài liệu, ch ng c  hoặc 

người bị tố giác không có mặt tại địa phương, chưa xác định được hiện nay họ 

đang ở đâu… 

- Chưa có phần mềm quản lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố để sử d ng đồng bộ trên toàn quốc hoặc kết nối giữa các đơn vị Cơ quan điều 

tra với nhau. Biểu m u, sổ sách theo dõi, thống kê số liệu về công tác tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố còn nhiều bất cập, các 

cột m c chưa được quy định rõ ràng gây khó kh n cho công tác thống kê, đánh 

giá tình hình.  

- Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

đối với các hành vi phạm tội sử d ng công nghệ cao diễn biến ph c tạp, các 

hành vi phạm tội chủ yếu là lừa đảo qua điện thoại di động và qua mạng 



6 
 
internet; thủ đoạn đa dạng, t nh chất m c độ nguy hiểm, hoạt động liên tỉnh nên 

công tác giải quyết còn gặp nhiều khó kh n, d n đến thời gian kiểm tra, xác 

minh kéo dài.  

- Thực hiện chủ trương đưa công an ch nh quy về xã, nên một số Điều tra 

viên được đưa về địa bàn, do đó bộ máy Cơ quan điều tra có nhiều thay đổi, xáo 

trộn và tinh giản trong khi công việc ngày càng t ng; đa số đội ngũ Điều tra 

viên, cán bộ điều tra, cán bộ dự nguồn bổ nhiệm cán bộ điều tra, Điều tra viên 

còn trẻ, trình độ, n ng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác điều tra xử lý các v  án lớn nên ảnh hưởng không nhỏ 

đến chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm.  

 - Trong gần 2 n m, Thanh tra các cấp chỉ chuyển cho Cơ quan điều tra 

được 02 tin báo và kiến nghị khởi tố (chiếm 0,16 % tổng số tin mà Cơ quan điều 

tra tiếp nhận) thông qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

1.2. Đ i với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp             

- Một số v  việc tài liệu xác minh nguồn tin của Cơ quan điều tra chưa 

đảm bảo như: Biên bản ghi lời khai, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm tử thi không do Điều tra viên tiến hành, một số cán bộ không được phân 

công giải quyết nguồn tin nhưng v n tiến hành các hoạt động điều tra, xác 

minh,... nhưng Kiểm sát viên chưa kịp thời phát hiện để yêu cầu Cơ quan điều 

tra khắc ph c.  

- Tiến độ giải quyết một số tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố 

còn chậm, nhưng Kiểm sát viên chưa có biện pháp t ch cực phối hợp hiệu quả 

với Điều tra viên giải quyết nên thời hạn giải quyết còn dài, phải gia hạn thời 

hạn xác minh. 

- Chất lượng một số bản yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội 

phạm của Kiểm sát viên chưa đáp  ng yêu cầu giải quyết v  việc. 

 1.3. Đ i với Cơ quan cảnh sát đi u tra 

- Số tin báo, tố giác chưa phản ánh đúng tình hình thực tế; có nơi, có lúc 

chưa tạo được niềm tin đối với quần chúng nhân dân nên một số v  việc, người 

dân không tin vào việc tiếp nhận, xử lý của Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện, 

chỉ báo tin cho Cơ quan điều tra cấp trên; tỷ lệ giải quyết số tin báo chưa rõ thủ 

phạm đạt thấp.  

 - Có một số v  việc do cơ quan tiến hành tố t ng trực tiếp phát hiện 

nhưng v n vào sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và 

thực hiện theo quy trình xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. 
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 - Sau khi tiếp nhận, một số trường hợp Điều tra viên chưa kịp thời đề xuất 

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội 

phạm; chậm thông báo cho cơ quan, tổ ch c, cá nhân cung cấp tin. 

 - Quá trình thu thập các tài liệu như bệnh án, bản sao ch ng minh nhân 

dân, sổ hộ khẩu, bản án, bằng khen, giấy khen, giấy nhận tiền, biên bản thỏa 

thuận dân sự … thiếu biên bản để thể hiện nguồn thu thập. Cá biệt có trường 

hợp biên bản khám nghiệm hiện trường thiếu chữ ký của Kiểm sát viên; một số 

trường hợp tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh chưa bám sát các yêu cầu, 

m c đ ch đề ra trong kế hoạch đã được phê duyệt. 

 - Biên bản ghi lời khai chưa ghi tư cách tham gia tố t ng, chưa ký chốt và 

gạch bỏ phần còn trống cuối biên bản, biên bản sót không ghi thời gian bắt đầu, 

thời gian kết thúc. Một số hồ sơ sắp xếp thiếu khoa học. 

 2. Tình hình, kết quả giải quyết án tạm đình chỉ, đình chỉ đi u tra 

 Đến 31/8/2020, lượng án tạm đình chỉ điều tra còn tồn đọng khá lớn
6
. 

Trong đó có một số v  việc thời gian tạm đình chỉ để kéo dài quá lâu, cá biệt có 

v  để kéo dài từ hơn 10 n m. Phần lớn các v  án tạm đình chỉ là do hết hạn điều 

tra nhưng chưa xác định được bị can, trong thời gian đó cơ quan ch c n ng chưa 

t ch cực thực hiện những việc cần thiết để khắc ph c khó kh n, đảm bảo cho việc 

thu thập ch ng c  có hiệu quả, không làm gián đoạn hoặc kéo dài thời gian tố 

t ng.  

Một số v  án, nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng bỏ trốn, hết thời hạn 

điều tra nhưng chưa xác định được đối tượng; người bị hại chậm cung cấp thông 

tin về tội phạm hoặc một số v  án xảy ra đã lâu mới bị phát hiện, khi đó dấu vết 

tội phạm đã mất hoặc không còn giá trị ch ng minh tội phạm; nhiều v  án có tình 

tiết ph c tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn cần phải có thời gian 

để xác minh, thu thập tài liệu ch ng c , ch ng minh hành vi phạm tội c  thể. 

Công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên từng lúc chưa chặt chẽ; 

một số  t v  án sau khi khởi tố điều tra không ch ng minh được tội phạm, phải 

tạm đình chỉ điều tra để tiếp t c củng cố tài liệu, ch ng c . Một số v  án bắt buộc 

phải trưng cầu giám định (giám định pháp y, giám định tài ch nh…) nhưng chậm 

có kết quả.  

III. KIẾN NGHỊ 

1. Đ i với Trung ương 

                                           
6
 Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh: 60 v , 34 bị can; số v  việc đình chỉ trên 12 tháng: 51 v , 30 bị can. Cấp 

huyện: 273 v , 44 bị can; số v  việc đình chỉ trên 12 tháng: 233 v , 27 bị can  
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- Nghiên c u, sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết đối với một số loại 

tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có tính chất ph c tạp. Tiếp thu, 

sửa đổi những khó kh n vướng mắc về nghiệp v  đã được Cơ quan tư pháp địa 

phương kiến nghị với liên ngành tư pháp Trung ương. 

- Xây dựng phần mềm quản lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi 

tố để sử d ng đồng bộ trên toàn quốc hoặc kết nối giữa các đơn vị với nhau; các 

cơ quan tiến hành tố t ng Trung ương cần quy định và chỉ đạo thống nhất thực 

hiện thời điểm thống kê số liệu báo cáo để việc thống kê, báo cáo định kỳ của cơ 

quan được chính xác và thuận lợi. 

2. Đ i với Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Tiếp t c đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, 

đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ 

tướng Ch nh phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc 

hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành 

án n m 2016 và các n m tiếp theo cũng như các quy định pháp luật về tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. 

- Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo d c pháp luật, vận động quần chúng t ch cực 

tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc, trong đó có đề cao trách nhiệm tố giác tội phạm. Đồng thời áp d ng các 

biện pháp kịp thời, hiệu quả để bảo đảm an toàn cho người tố giác, báo tin.  

- Quan tâm, t ng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, bổ sung kinh ph  hàng n m 

tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân... hoàn 

thành tốt nhiệm v  được giao, đáp  ng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới. 

- Đề nghị Thanh tra tỉnh chỉ đạo, hướng d n lực lượng thanh tra t ng 

cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; nghiên c u kỹ đơn tố 

cáo, trường hợp đơn có dấu hiệu tội phạm thì cần kịp thời chuyển đến cơ quan 

điều tra có thẩm quyền. Đối với các cuộc thanh tra, nếu xác định được hành vi 

có dấu hiệu tội phạm thì kết luận rõ và chuyển đến cơ quan điều tra có thẩm 

quyền giải quyết. 

3. Đ i với Công an tỉnh 

- Tiếp t c chỉ đạo Cơ quan điều tra 02 cấp quán triệt và thực hiện có hiệu 

quả Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017 của liên ngành 

Trung ương quy định việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; nhất là 

quy định về thời hạn, thủ t c tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy 
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định của pháp luật. Bổ sung các trang, thiết bị còn thiếu và cần thiết ph c v  công 

tác điều tra, giải quyết án hình sự cho Công an cấp huyện theo quy định. 

- Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc ph c những sơ hở, thiếu 

sót trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng và hoạt động điều 

tra. Chấp hành nghiêm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao hiệu 

quả công tác điều tra, khám phá án; hạn chế thấp nhất án trả hồ sơ điều tra bổ 

sung, điều tra lại, án tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra; không để xảy ra oan, sai 

hoặc bỏ lọt tội phạm. 

- T ng cường tổ ch c tập huấn nghiệp v  cho đội ngũ Điều tra viên, Cán bộ 

điều tra; chỉ đạo Điều tra viên, Cán bộ điều tra thường xuyên cập nhật, nghiên 

c u đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật liên quan. 

- Chỉ đạo tập trung kiểm tra, rà soát 307 hồ sơ v  án tạm đình chỉ t nh đến 

ngày 31/8/2020; xác định rõ nguyên nhân và khó kh n, vướng mắc; có phương 

án, kế hoạch điều tra để giải quyết d t điểm trong thời gian tới. 

- Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân cùng cấp, điều tra viên 

chủ động phối hợp chặt chẽ với Kiểm sát viên, trao đổi thông tin có liên quan 

đến nguồn tin về tội phạm và v  án đang thu lý; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra; 

nghiên c u, bổ sung đầy đủ tài liệu, ch ng c , nhằm hạn chế trường hợp trả hồ 

sơ điều tra bổ sung, điều tra lại, tạm đình chỉ điều tra khi kết thúc điều tra v  án. 

- Nghiên c u  ng d ng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, thiết kế 

các phần mềm Sổ điện tử quản lý việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm và kiến nghị khởi tố; án tạm đình chỉ và đình chỉ trên địa bàn.  

- Chỉ đạo cơ quan Công an cấp xã quan tâm công tác quản lý địa bàn, tuần 

tra kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc các 

quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm 

đúng quy định. 

 4. Đ i với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

-  Chú trọng tuyên truyền ch c n ng, nhiệm v  tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp; 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

tội phạm. T ng cường mối quan hệ phối hợp để kịp thời phát hiện, nắm đầy đủ, 

ch nh xác các thông tin liên quan, chủ động tiếp nhận và đối chiếu nguồn tin để 

giải quyết những v  việc ph c tạp, nhất là những v  xâm phạm hoạt động tư 

pháp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp và những v  việc cần xem xét xử lý 

để ph c v  nhiệm v  ch nh trị địa phương.  

- Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp t c kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu 

việc tiếp nhận, th  lý, vào sổ tố giác, tin báo về tội phạm và đề ra yêu cầu xác 
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minh. Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi tiến độ xác minh của Cơ quan 

điều tra; kiểm tra, hướng d n cán bộ, kiểm sát viên kịp thời phát hiện những hạn 

chế, thiếu sót để có biện pháp khắc ph c.  

- Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc rà soát, tìm hướng 

xử lý các v  án tạm đình chỉ còn lại chưa giải quyết, đôn đốc Cơ quan điều tra 

tiếp t c xác minh, nếu có đủ c n c  thì tiến hành ph c hồi điều tra v  án để giải 

quyết theo đúng quy định nhằm giảm lượng án tạm đình chỉ trên địa bàn. 

 5. Đ i với Hội đồng nhân dân các huyện, thành ph , thị xã 

 Chú trọng công tác giám sát đối với lĩnh vực tư pháp, trong đó có công tác 

giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giải quyết tố giác, tin báo 

tội phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn. Hàng n m, quan tâm bố tr  ngân sách 

hỗ trợ cho các đơn vị Viện Kiểm sát, Công an đóng trên địa bàn nhằm ph c v  

công tác đảm bảo an ninh ch nh trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành 

pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn 

giám sát k nh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường v  Quốc hội; 

- V n phòng Ch nh phủ; 

- VKSND Tối cao; Bộ Công an; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- VKSND tỉnh, Công an tỉnh; 

- VKSND, Công an các huyện, thành phố, thị xã; 

- TTHĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- VP Đoàn ĐBQH,HĐND,UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

Gửi: V n bản giấy và điện tử. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  

TRƯỞNG ĐOÀN 
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