
 
 

BÁO CÁO 
Tình hình chấp hành pháp luật trong xử lý, giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp tạm đình chỉ 
___________ 

 
Thực hiện Công văn số: 1008/UBND ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân huyện Phú Tân về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 
trong xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết các trường hợp 
tạm đình chỉ trên địa bàn huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân có báo 
cáo như sau: 

I. Tình hình kiểm sát, thực hiện việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố 

1. Đánh giá tình hình, kết quả tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm, kiến nghị khởi tố trong thời gian qua 

Nhìn chung, tình hình tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong 
thời gian qua tương đối ổn định, số lượng tố giác, tin báo về tội phạm và kiến 
nghị khởi tố xảy ra không nhiều, không phức tạp, không liên quan đến nhiều cơ 
quan, tổ chức. Trong thời gian qua chủ yếu tiếp nhận là tin báo về tội phạm do 
cá nhân và Cơ quan điều tra cung cấp; việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được đảm bảo đúng quy định pháp luật; có 
sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra trong việc tiếp nhận 
và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

2. Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp nhận, thụ 
lý và giải quyết trong thời gian qua (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 30/6/2018) 

Tổng số tố giác, tin báo tiếp nhận, thụ lý: 284 tin 
Giải quyết: 279 tin. Trong đó: 
- Khởi tố: 176 tin; 
- Không khởi tố: 99 tin; 
- Chuyển theo thẩm quyền 03 tin; 
- Tạm đình chỉ: 01 tin 
- Phục hồi: 00 tin 
Còn lại: 05 tin (trong hạn) 
3. Tình hình kiểm sát việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội 

phạm; kiểm sát việc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát 
việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm 

Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ các tố giác, tin báo về tội phạm nhằm 
đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, 
đầy đủ đúng quy định pháp luật. Trong thời gian qua (từ năm 2015 đến ngày 
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30/6/2018) có 01 tin báo về tội phạm tạm đình chỉ, qua kiểm sát việc tạm đình 
chỉ giải quyết có căn cứ, đúng quy định; không có trường hợp nào phục hồi tố 
giác, tin báo về tội phạm. 

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về phê chuẩn, không phê chuẩn 
việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, phê chuẩn, 
không phê chuẩn các biện pháp khác hạn chế quyền con người, quyền công dân 
trong giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Viện kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ các trường hợp bắt người bị giữ trong 
trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, các biện pháp khác hạn chế quyền con 
người, quyền công dân trong giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đảm bảo các 
trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, phê chuẩn quyết định 
gia hạn tạm giữ, đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các trường 
hợp tạm giữ đều được khởi tố hình sự (tỷ lệ đạt 100%), không có trường hợp 
nào người bị tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do không xử 
lý về hình sự.  

II. Tình hình kiểm sát, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ trên địa bàn 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của Viện kiểm sát đối 

với các vụ án giải quyết quá hạn; án tạm đình chỉ, tồn động kéo dài trên địa bàn 
Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án tạm đình chỉ luôn được lãnh 

đạo đơn vị quan tâm, chú trọng các vụ án tạm đình chỉ đều được kiểm sát chặt 
chẽ về căn cứ, thủ tục đảm bảo đúng quy định pháp luật; hàng tháng, tuần, quý, 
06 tháng và năm đều tiến hành rà soát và đối chiếu với Cơ quan điều tra đối với 
các vụ án tạm đình chỉ; đơn vị cũng có kế hoạch, chương trình để rà soát, xác 
minh các vụ án tạm đình chỉ nào không còn lý do tạm đình chỉ thì yêu cầu Cơ 
quan điều tra phục hồi điều tra, xử lý theo quy định. Đến thời điểm hiện tại 
không có vụ án nào giải quyết quá hạn hay tồn động kéo dài. 

2. Nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công tác giải quyết vụ án hình sự 
Trong năm 2015, 2016, 2017 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, Viện 

kiểm sát đã phê chuẩn 177 Quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra; không có 
trường hợp nào không phê chuẩn hoặc hủy quyết định khởi tố của Cơ quan điều 
tra; Viện kiểm sát trả cho Cơ quan điều tra 02 vụ/ 03 bị can để yêu cầu điều tra 
bổ sung; Viện kiểm sát đã truy tố 164 vụ/ 229 bị can; tạm đình chỉ 13 vụ/ 07 bị 
can; đình chỉ 05 vụ/ 04 bị can (do bị hại bãi nại trong vụ cố ý gây thương tích); 
tất cả các vụ án truy tố đều được Tòa án chấp nhận cáo trạng, xét xử ra bản án 
tuyên có tội, không có trường hợp nào tuyên không tội. 

3. Công tác kiểm sát và giải quyết án tạm đình chỉ trên địa bàn 
Hiện tại án tạm đình chỉ còn lại tại Cơ quan điều tra là 09 vụ/ 03 bị can, 

trong đó có 04 vụ/ 00 bị can tạm đình chỉ trên 12 tháng, tất cả các vụ án tạm 
đình chỉ đều có căn cứ, đúng quy định; Viện kiểm sát không có tạm đình chỉ vụ 
án, bị can nào. 

Khi lý do tạm định chỉ không còn sẽ phục hồi và tiến hành điều tra xử lý 
theo quy định, trong thời gia qua đã phục hồi điều tra 04 vụ/ 04 bị can. Trong 
các vụ án tạm đình chỉ được phục hồi điều không có vụ nào truy tố, xét xử 
nhưng tòa tuyên không phạm tội hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 



3 
 

Trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát, xác 
minh các vụ án tạm đình chỉ, các trường hợp nào lý do tạm đình chỉ không còn 
sẽ phục hồi điều tra, xử lý kịp thời theo quy định. 

Trong thời gian qua không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo liên quan 
đến các vụ án tạm đình chỉ điều tra. 

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết các vụ án 
hình sự được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo luật 
định. 

III. Nhận xét, đề xuất  
1. Ưu điểm 
Công tác kiểm sát điều tra được quan tâm, thực hiện chủ trương “Tăng 

cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động 
điều tra” nên việc kiểm sát điều tra ngày càng chặt chẽ và sâu sát hơn, kiểm sát 
chặt chẽ ngày từ khi tiếp nhận, quản lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 
khởi tố. Viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan 
chức năng khác trong việc nắm bắt, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, từ đó mà 
chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được nâng lên. Trong quá trình 
giải quyết vụ án Viện kiểm sát luôn chủ động, thường xuyên kiểm tra tiến độ, 
kết quả điều tra, đảm bảo từng giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ 
án hình sự đều thực hiện đúng theo quy định pháp luật, không để xảy ra trường 
hợp oan sai hoặc khởi tố sau đó phải đình chỉ do không phạm tội, các vụ án đình 
chỉ, tạm đình chỉ đều có căn cứ và đúng pháp luật.  

2. Tồn tại, hạn chế 
Chưa phát hiện. 
IV. Kiến nghị, đề xuất: Không 
Trên đây là nội dung báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú 

Tân./. 
Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG 
- Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau;  
- UBND huyện Phú Tân  
- Lưu VT. 

 
 Lê Văn Sơn 



 
PHỤ LỤC 

(Kèm theo báo cáo số 141 ngày 16/7/2018 của VKSND huyện Phú Tân) 
 

Năm 
Tổng số tố 

giác, tin 
báo thụ lý 

Kết quả giải quyết tố giác, tin báo Số vụ 
án tạm 
đình chỉ 

Số vụ án 
phục hồi 
điều tra 

Ghi 
chú Khởi 

tố 
Không 
khởi tố 

Tạm 
đình chỉ 

Giải quyết 
khác 

(chuyển) 
2015 87 66 18 00 00 04 vụ 00  
2016 86 50 36 00 00 03 vụ 00  
2017 67 38 27 00 02 02 vụ 00  

30/6/2018 42 22 18 01 01 04 vụ 04  

Tổng 284 176 99 01 03 13 vụ 04  279 
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