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Tri Tôn, ngày 01 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn 

tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026

- Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện v! nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022;

Viện k iểm sát nhân dân huyện Tri Tôn xin báo cáo kết quả công tác kiểm 
sát 06 tháng dầu năm 2022 (từ 01/12/2021 -  31/5/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

1.1. Tội phạm xăm phạm an ninh quốc gia: Không phát sinh.

1.2. Tội phạm về trật tự xã hội: Không phát sinh

1.3. Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường:
Khởi tố 30 vụ 14 bị can, giảm 05 vụ tăng 04 bị can so với cùng kỳ gồm các 

tội Cướp tài sản, Cưóp giật tài sản, Trộm cắp tài sản, điển hình:

Vụ Cướp giật tài sản: Khoảng 07 giờ ngày 21/4/2022, Hun Vea Sna, sinh 
năm 1994 (bản photo sổ hộ khẩu ấp Trapeang Tom, xã Chantrei, huyện Romeas 
Haek, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, chỗ ở hi(.i nay: ấp Tân Thuận, 
xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô 67F 1-404.85 
của Nèang Sóc Phe sinh năm 1994 (vợ của Sna) đến khu vực hồ Soài Chék 
thuộc ấp To Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn tìm tài sản cướp giật. Tại khu vực 
này, Sna phát hiện Nguyễn Thị Xuân Huỳnh, sinh năm 1992 điều khiến xe đạp 
để điện thoại di động hiệu Apple, loại Iphone 11 Promax bên túi quần bên trái 
nên áp sát dùng tay phải giật mạnh, tăng ga và tẩu thoát. Xong, Sna đem bán cho 
Dương Văn Gen (chủ cửa hàng điện thoại) ở khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà 
Bàng, huyện Tịnh Biên với số tiền 3.000.000 đồng. Sau khi bị giật điện thoại, 
Huỳnh nhớ biến số xe mô tô 67F 1-404.85 và bật thiết bị định vị xác định vị trí 
điện thoại nên trình báo Công an, qua truy tìm và phát hiện Sna cùng xe mô tô 
nên bắt khẩn cấp để điều tra xử lý. Hiện Sna đã bị khởi tố, tạm giam điều tra.



2

1.4. Tội phạm về ma túy :

Khởi tô 04 vụ 03 bị can, giảm 01 vụ 01 bị can so với cùng kỳ gồm các tội: 
Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyền 
trái phép chất ma túy. Điển hình:

Vụ tàng trữ trái phép chất ma túy: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 
25/10/2021, Lực lượng Công an thị trân Ba Chúc tiến hành tuần tra phát hiện 
Huỳnh Văn Ngọc sinh năm 1989, ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, 
điều khiến xe m > tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại, Ngọc vứt xe mô 
tô bỏ chạy và ngã vào hàng rào làm rơi gói thuốc Hero bên trong chứa tổng cộng 
0,3788 gam Methamphetamine, tại vị trí bụi cây gần chùa Bát Cung (thuộc 
khóm Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), rồi Ngọc tiếp tục chạy một 
đoạn thì bị bắt giữ và tiến hành thu giữ vật chứng. Đen ngày 28/02/2022, Ngọc 
bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

1.5. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Không phát sinh.

1.6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Không phát sinh.

II. CÔNG TÁC THựC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN 
KIỂM SÁT NHÂN DÂN

1. 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

- Đã kiểm sát 68 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đã xử lý, 
giải quyết: 44 0 giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (chiếm tỷ lệ 
64,7%), trong đo ra quyết định:

+ Khởi tố 33 tố giác, tin báo về tội phạm

+ Không khởi tố 07 tố giác, tin báo về tội phạm;

+ Tạm đình chỉ việc giải quyết 04 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị 
khởi tố.

- Đang giải quyết: 24 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Ban hành 01 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra - Công an huyện yêu cầu 
khắc phục vi phạm trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ của Công an xã.

Tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết, lận hồ sơ tố giác, tin 
báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an 1 luyện.

2. Công tá? thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình 
sự
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- Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 45 vụ/ 32 bị can trong đó 
thụ lý cũ 10 vụ/ 13 bị can; thụ lý mới 34 vụ/ 17 bị can. Đã giải quyết 30 vụ/ 24 
bị can, đạt 66,66%, trong đó:

+ Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 17 vụ/ 24 bị can;

+ Tạm đình chỉ điều tra: 13 vụ/ 00 bị can, lý do: chưa íác định được bị can.

- Đang giải quyết: 15 vụ/ 08 bị can

- Gia hạn thời hạn điều tra: 05 vụ/ 07 bị can.

- Xác định án trọng điểm: 01 vụ/ 02 bị can về Trộm cắp tài sản

Ban hành 01 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT công an huyện trong việc 
đình chỉ các vụ án hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, việc ghi nhận và 
thông báo các hoạt động tố tụng đối với người dưới 18 tuổi, gia hạn thời hạn 
điều tra, tạm giam.

3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai 
đoạn truy tố

- Viện kiểm sát thụ lý: 17 vụ 24 bị can (số mới). Đã truy tố 17 vụ 24 bị can. 
Hiện không còn tồn.

4. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình 
sự

- Tổng số thụ lý 27 vụ/ 37 bị cáo (trong đó số cũ chuyển sang 10 vụ 13 bị 
cáo). Xét xử: 23 vụ 31 bị cáo. Đang giải quyết: 04 vụ 05 bị cáo.

- Phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: 05 vụ.

Trong kỳ không xảy ra trường họp Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung, không 
phát sinh việc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội.

4. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thỉ hành án hình sự

+ Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

- Kiểm sát việc tạm giữ: 09 người, trong đó: số cũ: 00 người, số mới: 09 
người, gồm: giữ người trong trường họp khẩn cấp 05, quả tang 01, truy nã 03. 
Đã giải quyết: 09 người, trong đó: Khởi tố chuyển tạm gia n: 06, truy nã chuyển 
tạm giam 03 người; Hiện không còn tồn.

- Kiểu sát việc tạm giam: 55 người, trong đó: số cũ 35; mới 20.

Số người bị tạm giam chết trong kỳ: 01 người (xảy ra tại bệnh viện).
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Cơ quan chức năng đã giải quyết: 38 người, trong đó: Bản án có hiệu lực 
pháp luật đã cl uyển đến trại giam: 16 người, chuyển kháng cáo 20 ngươi, 
chuyển đi nơi khác 02 người (01 chuyển tỉnh, 01 chuyển trại tạm giam H85 quân 
khu 9); quá hạn tạm giam: không có.

Kiểm sát đối với Nhà tạm giữ Công an Huyện trong việc thực hiện chế độ, 
chính sách đôi với người đang bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án trong dịp 
Têt nguyên đán 2022 và Quý 1/2022, đã ban hành kết luận, phối họp với 
VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022, có mời ủy  ban 
MTTQVN huyện tham gia giám sát theo quy chế phối họp.

Ban hành 01 kiến nghị đối với Nhà tạm giữ — Công an huyện Tri Tôn yêu 
cẩu khắc phục vi phạm về công tác quản lý hồ sơ, sổ sách tạm giữ, tạm giam; 
phân loại giam giữ

+ Kiểm sát việc xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm 
thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian áp ỉụng biện pháp 
xử lý hành chính còn lại của Tòa án:

Kiểm sát 2 10 thông báo thụ lý và 220 quyết định giảm thời hạn chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính (đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc). Qua kiểm sát 
chưa phát hiện vi phạm.

+ Công tác Kiểm sát thi hành án hình sự: 40 người (cũ 02, mới 38); đã 
ra quyết định thi hành án 38 người; chết 00 người; trốn 00 người; 01 trường hợp 
hoãn đã thi hành, còn chưa thi hành 01 người (trong đó: hoãn 00, trốn thi hành 
án 01 (đã truy nã), bị án tại ngoại trong thời gian tự nguyện thi hành án 00); số 
chưa ra quyết định thi hành án 00 người.

- Thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, án phạt cảnh cáo: Tổng số 12 
người (cũ 09, mới 03); đã ra quyết định thi hành án 03 người; đã thi hành xong 
00 người; còn lại 12 người; chưa ra quyết định thi hành án 00 người.

- Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế: 01 người (đã chAf hành xong)

- Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định: f 2 người (số cũ: 00, số mới 02).

- Trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan Thi hành án hình sự -  Công an huyện 
Tri Tôn; Kiểm sát đối với UBND xã An Tức, Lương An Trà và Châu Lăng, đã 
ban hành kết luận.

- Ban hành 01 kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án hình sự -  Công an 
huyện Tri Tôn trong việc vi phạm thời hạn sao gửi tài liệu có liên quan về án 
treo cho UBND cấp xã.

5. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
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Xác minh điều kiện thi hành án 32 việc án chưa có điều kiện thi hành.

Tham gia 08 phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, kiểm sát tiêu 
hủy vật chứng 27 việc.

6. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia 
đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo 
quy định của pháp luật

6.1. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và 
gia đình

Thụ lý kiểm sát việc trả lại 01 đơn khởi kiện; Yêu cầu thu thập tài liệu, 
chứng cứ: 04 vụ dân sự; kiểm sát 386 thông báo thụ lý, 264 bản án, quyêt định.

Kiểm sát viên tham gia 34 phiên tòa (14 dân sự, 20 hôn nhân)/ 34 phiên tòa 
thuộc phạm vi tham gia của VKS. Thực hiện 01 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm 
theo yêu call jải cách tư pháp.

Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc xác 
định không đúng đối tượng được miễn nộp tiền tạm ứng án phí.

6.2. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc kinh 
doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

- Viện kiểm sát đã kiểm sát 02 thông báo thụ lý, 01 bản án, 03 quyết định 
của Tòa án, chưa phát hiện vi phạm;

Yêu cầu thu thập chứng cứ 01 vụ KDTM.

Kiểm sát viên tham gia 01 phiên tòa kinh doanh thương mại, 05 phiên họp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực hiện 01 phiên tòa rút kinh nghiệm theo 
yêu cầu cải cách tư pháp.

7. Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư ph ip

- Tiếp 03 lượt công dân, nhận 18 đơn (01 nhận trực tiếp qua tiếp công dân, 
17 nhận qua dịch vụ bưu chính). Trong đó:

+ Đơn thuộc trách nhiệm giải quyết của VKS: 00.

+ Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 06 (đã trả đơn, hướng dẫn pháp
luật).

+ Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết: 11 đơn (chuyển Cơ quan 
điều tra 10, Tòa án nhân dân 01).
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- Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 
pháp 01 cuộc tại CQĐT Công an Huyện.

III. CÔNG TÁC XÂY DựNG NGÀNH

Lãnh đạo Viện quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị công tác, thông báo 
kết luận của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, kế hoạch công tác của 
ngành Kiểm sát An Giang, chương trình công tác các Phòng nghiệp vụ tỉnh và 
Ke hoạch công tác của đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện 
đạo đức, lối sốr ị của người cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên; kiên quyết xử lý, 
đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ cơ quan, 
đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham dự đầy đủ hội nghị trực tuyến: Hội nghị phổ biến, quán triệt một số 
nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLTTHS và các Thông tư liên 
tịch mới do VKSNDTC tổ chức; Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, 
chuyến đối số; Hội nghị quán triệt, rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót, vi 
phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính đã được 
VKSND cấp trên thông báo rút kinh nghiệm và các án lệ về dân sự, hành chính 
do Viện kiểm sát tỉnh tổ chức.

Thường xuyên tổ chức hội nghị triển khai các văn bản, thông báo rút kinh 
nghiệm về những thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 
hoạt động tư pháp để nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho Kiểm sát 
viên.

Việc ứng d'lng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, quản lý án dân 
sự, hình sự được thực hiện theo quy định; nhập dữ liệu án hình sự, dân sự trên 
phần mềm quản lý án của VKSND tối cao được thực hiện thường xuyên. Quản 
lý và thực hiện có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến của đơn vị. Khai 
thác, thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý văn và điều hành của Ngành và 
đang thực hiện việc số hóa hồ sơ án hình sự theo chỉ tiêu của ngành đề ra.

IV. MỘT SÓ CÔNG TÁC TRỌNG TẦM CỦA NGÀNH TRONG 
THỜI GIAN TỚI

Trực tiếp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn.

Đẩy mạnh việc thực hiện các khâu công tác đảm bảo theo kế hoạch công 
tác của đơn vị đề ra trong năm đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 
96/2019/QH14 ngày 27/11/2019, của Quốc hội khóa XIV về công tác tư pháp, 
về công tác chống oan, sai và các Nghị quyết, Chỉ thị của E rng, Quốc hội và 
Chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ban 
hành theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 về công tác bảo vệ an 
ninh, trật tự, cải cách tư pháp gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
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Tiếp tục thực hiện ‘Quy chế phối hợp số 1332/QCPH-VKS-TA ngày 
15/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Tòa án nhân dân tỉnh An 
Giang về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh 
tụng, kiểm sát hoạt động tư pháp cho đội ngũ Kiểm sát viên đơn vị.

- Chọn và đưa ra xét xử các vụ án điểm, nhằm tuyên truyền, giáo dục ý 
thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Viện kiểm sát báo cáo kết quả công tác trước kỳ họp Hội đồng nhãn dân và 
trân trọng cảm ơn Quỷ vị Đại biêu./.

Nơi nhận: TRƯỞNG
- CT. HĐND huyện Tri Tôn;
- ĐB. HĐND huyện Tri Tôn;
- VP. HĐND huyện Tri Tôn;
- Lưu: VP.
Số bản in 150.
(BC HĐND lần thứ4-NK 2021-2026).


