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Minh Long, ngày 18 tháng 12 nám 2018

BAO CÁO
Thm tra Báo cáo cña Viên kiêm sat nhân dan
ye tInh hlnh cong tác kiêm sat nàm 2018
Thrc hin sir phân cong c'ia Thu'à'ng tnrc HDND huyn Ban Pháp ch
HDND huyn tO chi'c thârn tra Báo cáo sO 591/BC-VKS ngày 10/12/20 18 cüa
Viên lKiêm sat nhân dan huyên ye tinh hinh cOng tác kiCm sat nàm 2018. Ban Pháp
chC báo cáo ni dung thâm tra nhu' sau:
1. Tinh hInh thu'c hen nhiCrn vu nàrn 2018
Ban Pháp ch HDND huyn co bàn thng nht vói ni dung báo cáo dánh giá
caa Viên kiêm sat nhan dan huyën trong thrc thi nhim vii ye cong tác klein sat 11am
20 18:
1.1. Kt qua dt du'çrc
- Trong lTnh vrc hinh sx: thu 19 kirn sat và dã giái quyt 08/08 tin báo, t
giác 'dat ìê 100%); kiêm sat diêu ti-a: tOng th 19 02 v/03 b can; dã kiêrn sat xét
xü' 02 vu/02 bj cáo ('qt 100%); kiêm sat giam giü': tiên hành kiêrn sat trrc tiêp nba
tim giü' 02 lan; kiêm sat thi hành an hinh sr: tOng thi 19, dã thi hành 04/04 b an
at t) ìê 100%).
- Trong 1nh vrc dan sr: Tin hành mO s sách và ghi chép dng theo quy
dinh cüa Nganh, phãn ánh dày dü qua trinh th 19, tiên d va ket qua giái quyêt.
Tong sO thi 19, dã kiëm sat giái quyêt 38/38 vi (dit i 100%P).
- Trong cOng tác kim sat thi hành an dan s: kim sat s vic phài thi hành
là 59 vic/1.775.525.000d (trong dodd thi hành xong 36 vic/253.228.000).
- Cong tác kirn sat và giái quyt khiu nai, t cáo trong ho?t dng tu pháp:
Tong thu 19 01 don to giác, dä chuyên cho Co quan diêu tra COng an huyn giái
quyCt theo quy dnh.
Qua cOng tác xét xà và giãi quyt các viii an, v vic, nhin chung chit luç'ng
cOng tác diéu tra, truy to, xét xü Va thi hânh an du'cc thrc hiên ding nguOi, dung
tOi, ding quy djnh cüa pháp luât. KhOng dê xãy ra trueing hyp nào oan, sai hoäc bO
lçt ti phm và ngu'O'i phm ti.
1.2. Han ch, khó khán
Näng 1rc, trInh d chuyén mOn, nghiêp vu cüa can b, cOng chü'c cOn có
mat htn ché chu'a dáp i.rng duyc yëu câu cãi each tu' phàp.
2. NhiCm vu, giãi pháp trçng tam nãm 2019
Ban Pháp ch HND huyn co bàn thng nht vói môt s nhiêm vu, giái
phap trong tam näm 2019 trong bào cáo c'ia Vin kiêrn sat nhân dan huyn. SOng
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thai. d nghi trong qua trInh chi dao, lãnh dao, diu hânh cn c th hOa các nhirn
vi d nêu trong báo cáo dê dt kê hoach dê ra, Ban Pháp chê HDND huyn có rnt
s d xut, kiên nghi nhu' san:
- D nghi lãnh dao don vj sóm cO giái pháp Idc phuc han ch, khO khän nêu
trong báo cáo nhrn náng cao chat Iuug kiêrn sat trong thai gian tOi.
- Tang cu'à'ng cOng tác phi hop vOl các co quan hO'u quan trên da ban
huyên, nhât lâ các co quan tu pháp trong cong tác diu tra, truy to, xét xO' và thi
hânh an hinh s và dan sr; dam báo mi boat dng diêu tra, truy tO, xét xá, thi
hânh an tuân th dOng nguài, dáng ti, khong dë xáy ra oan, sai, xâm pham quyën
vá lol feb cña nba nu'ó'c, các to chirc và cong dan.
- Tip tc thrc hin tt cOng tác cái cách hánh chInh, cái each tn pháp, chO
trong Ong ding cOng nghë thông tin vào cong tác quán 1, chi do, diëu hánb va
thuc hiên nhiêm vu.
- Thuc hin tt cong tác kim sat trong viOc xOc minh. xO' i t6 giác, tin báo
tôi pham; tang cu'O'ng thu'c hin quyên cong tO vâ kiëm sat diêu tra; kiêm sat xét
xO' va thi hânh an theo dOng quy dnh cüa pháp Iut.
ye

TrOn day Ia báo cáo thm tra báo cáo tInh hInh cong tác kim sat näm 2018
cOa Vin kiêm sat nhân dan huyên, Ban Pháp chO HDND huyën kInh trinh HDND
huyn xem xét, quyCt dinh./.
ATo'i iilzfliz:
- TT RDND huyn;
- Dai biu HDND huyén;
- UBND huyên;
- Ban Pháp ché HDND huyên;
- Viên kiêrn sat nhân dan huyên;
- VP HDND-UBND huyën;
- Luu VT.
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