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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2307/VKSTC-V8           Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016 

V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam  

 

  

Kính gửi:  - Viện trưởng VKS quân sự Trung ương 
 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao  
 - Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3 
 - Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII thông qua Bộ Luật Hình sự số 
100/2015/QH13 (BLHS năm 2015), Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành 
BLHS năm 2015; Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (BLTTHS năm 2015), 
Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành BLTTHS năm 2015; Luật Thi hành 
tạm giữ, tạm giam. BLHS năm 2015, BLTTHS năm 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, 
tạm giam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 với những nội dung sửa đổi, bổ 
sung lớn liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam. Cụ thể như sau: 

- Điều 303 BLHS năm 1999 về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ 
người trái pháp luật” quy định hai tình tiết định tội là: (1) Không ra quyết định trả tự 
do cho người được trả tự do theo quy định của luật; (2) Không chấp hành quyết định 
trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật. Điều 377 BLHS năm 2015 
về tội này tiếp tục quy định 02 tình tiết định tội nêu trên, đồng thời bổ sung 03 tình 
tiết định tội mới là: (1) Quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy 
định của luật; (2) Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định 
theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi 
hành; (3) Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, 
hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến 
người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn. 

- So với BLTTHS năm 2003, BLTTHS năm 2015 quy định chặt chẽ hơn, cụ 
thể hơn căn cứ áp dụng biện pháp bắt, giữ, giam. Cụ thể như sau: Thay cụm từ “Khi 
có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 
hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” (điểm a Khoản 1 Điều 81 BLTTHS năm 
2003) về bắt người trong trường hợp khẩn cấp bằng cụm từ “Có đủ căn cứ để xác 
định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng” (điểm a Khoản 1 Điều 110 BLTTHS năm 2015) về giữ người 
trong trường hợp khẩn cấp.  

- BLTTHS năm 2015 bổ sung quy định quyết định tạm giữ phải ghi rõ giờ, 
ngày bắt đầu và giờ, ngày hết thời hạn tạm giữ; người ra quyết định tạm giữ phải 
gửi quyết định tạm giữ kèm theo các tài liệu làm căn cứ tạm giữ cho Viện kiểm 
sát (Khoản 2 và Khoản 4 Điều 117 BLTTHS năm 2015); bổ sung quy định trong khi 

Văn phòng VKSND tỉnh Gia Lai
Note
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổng hợp, biên tập, thiết kế Sách điện tử; lưu hành nội bộ để nghiên cứu, tham khảo, vận dụng.
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tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì Viện kiểm sát đã gia hạn tạm giữ 
phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ (Khoản 3 Điều 118); cụ thể hóa căn cứ 
tạm giam “có căn cứ cho rằng người đó có thể cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử” 
(điểm b Khoản 1 Điều 88 BLTTHS năm 2003) bằng quy định “khi có căn cứ xác 
định người đó có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo 
gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật 
của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người 
làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người 
này” (điểm đ, Khoản 2 Điều 119 BLTTHS năm 2015).  

- So với Điều 120 và Điều 303 BLTTHS năm 2003, BLTTHS năm 2015 rút 
ngắn thời hạn tạm giam để điều tra đối với tội phạm nghiêm trọng là 01 tháng, đối 
với tội phạm rất nghiêm trọng là 02 tháng (Khoản 2 Điều 173 BLTTHS năm 2015); 
rút ngắn thời hạn tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, theo đó 
thời hạn này bằng hai phần ba (2/3) thời hạn tạm giam đối với người đủ 18 tuổi 
trở lên và bổ sung quy định chỉ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với 
người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi khi có căn cứ cho rằng việc áp dụng biện 
pháp giám sát và các biện pháp ngăn chặn khác không hiệu quả. Khi không còn 
căn cứ để tạm giữ, tạm giam thì cơ quan, người có thẩm quyền phải kịp thời hủy 
bỏ, thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác (Điều 419 BLTTHS năm 2015). 
Đồng thời, Bộ luật quy định rõ mọi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng phải được 
hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp: a) Quyết định không khởi tố vụ án 
hình sự; b) Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; c) Đình chỉ điều tra đối với bị can, 
đình chỉ vụ án đối với bị can; d) Bị cáo được Tòa án tuyên không có tội, miễn 
trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt, hình phạt tù nhưng được hưởng án 
treo hoặc hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ (Khoản 1 Điều 
125 BLTTHS năm 2015); và quy định rõ “ Đối với những biện pháp ngăn chặn do 
Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì việc hủy bỏ hoặc thay thế 
bằng biện pháp ngăn chặn khác phải do Viện kiểm sát quyết định; trong thời hạn 
10 ngày trước khi hết thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn, trừ biện pháp tạm 
giữ do Viện kiểm sát phê chuẩn, cơ quan đã đề nghị áp dụng biện pháp ngăn 
chặn này phải thông báo cho Viện kiểm sát để quyết định hủy bỏ hoặc thay thế 
biện pháp ngăn chặn khác” (Khoản 2 Điều 125 BLTTHS năm 2015). 

Để kịp thời thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung lớn liên quan đến việc 
bắt, tạm giữ, tạm giam nêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu 
Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự các cấp thực hiện ngay các công 
việc sau đây:  

1. Các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các 
vụ án hình sự phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp rà soát đầy 
đủ, chính xác các bị can, bị cáo đang bị tạm giam theo thời hạn quy định của 
BLTTHS năm 2003 nhưng đến ngày 01/7/2016 không được tạm giam theo thời 
hạn quy định của BLTTHS năm 2015 hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn 
theo quy định của BLTTHS năm 2015 để đề nghị Viện trưởng, Phó Viện trưởng 
Viện kiểm sát có thẩm quyền (nếu vụ án đang ở giai đoạn điều tra, truy tố) hoặc yêu 
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cầu Chánh án, Phó Chánh án Tòa án có thẩm quyền (nếu vụ án đang ở giai đoạn xét 
xử) quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đang áp dụng hoặc thay thế bằng biện 
pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Kể từ 
ngày 01/7/2016, nếu có bị can, bị cáo chưa được hủy bỏ biện pháp tạm giam đang 
áp dụng hoặc chưa được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo hướng dẫn 
này thì VKSND các cấp phải tổng hợp danh sách, gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) và 
Viện kiểm sát quân sự các cấp phải tổng hợp danh sách, gửi về Viện kiểm sát quân 
sự Trung ương (Phòng 4) để xem xét, giải quyết. 

2. Kể từ ngày 01/7/2016, các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát việc 
khởi tố, điều tra các vụ án hình sự phải kiểm sát chặt chẽ các căn cứ và thời hạn áp 
dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam theo các quy định mới của BLTTHS năm 
2015. Trường hợp xét thấy việc bắt, tạm giữ, tạm giam không có căn cứ hoặc không 
cần thiết theo quy định của BLTTHS năm 2015; hoặc trong trường hợp Viện kiểm sát 
yêu cầu Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 
điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu để xem xét việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị 
can, phê chuẩn lệnh tạm giam theo quy định tại Khoản 5 Điều 119 và Khoản 3 Điều 
179 BLTTHS năm 2015 nhưng cơ quan này không bổ sung được chứng cứ, tài liệu 
làm căn cứ cho việc phê chuẩn thì Viện kiểm sát thực hiện thẩm quyền theo quy định 
của BLTTHS để ra quyết định hủy bỏ hoặc quyết định không phê chuẩn lệnh, quyết 
định và yêu cầu Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 
động điều tra trả tự do ngay cho người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam. Đối với các lệnh, 
quyết định bắt, tạm giam của Tòa án thì các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát 
xét xử các vụ án hình sự phải kiểm sát chặt chẽ các căn cứ và thời hạn áp dụng biện 
pháp này. Trường hợp xét thấy việc bắt, tạm giam không có căn cứ hoặc không cần 
thiết theo quy định của BLTTHS năm 2015 thì Viện kiểm sát thực hiện quyền yêu 
cầu, kiến nghị Tòa án theo quy định của BLTTHS. 

3. Kể từ ngày 01/7/2016, trong quá trình áp dụng các biện pháp tạm giữ, tạm 
giam, các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, kiểm sát xét 
xử các vụ án hình sự phải thường xuyên kiểm sát về thời hạn áp dụng các biện pháp 
này để kịp thời hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác (nếu vụ án ở giai 
đoạn khởi tố, điều tra, truy tố) hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện 
pháp ngăn chặn khác (nếu vụ án ở giai đoạn xét xử) khi hết thời hạn luật định. 

 4. Đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam phải kiểm sát chặt chẽ số người 
đang bị tạm giữ, tạm giam gần hết thời hạn và việc thông báo bằng văn bản của cơ sở 
giam giữ cho cơ quan đang thụ lý vụ án 01 ngày trước khi hết thời hạn tạm giữ, gia 
hạn tạm giữ, 05 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, 10 ngày trước khi hết thời 
hạn gia hạn tạm giam và yêu cầu cơ quan đang thụ lý vụ án giải quyết theo đúng quy 
định của pháp luật. Trường hợp phát hiện cơ sở giam giữ không thông báo hoặc 
thông báo không đúng quy định này thì lập ngay biên bản vi phạm và kháng nghị, 
kiến nghị, yêu cầu cơ sở giam giữ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tăng cường công tác kiểm sát, phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử 
để giải quyết những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam sắp hết thời hạn giam, giữ 
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trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã được cơ sở giam giữ thông báo gần hết thời 
hạn, nhằm chấm dứt ngay việc quá hạn tạm giữ, tạm giam.  

Đối với những trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam do chậm gửi các lệnh, 
quyết định tạm giữ, tạm giam, đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam cần xác định 
rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân; tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu xử lý vi phạm.  

Kể từ ngày 01/7/2016, khi đã hết thời hạn tạm giữ, tạm giam thì người bị tạm 
giữ, tạm giam phải được trả tự do ngay, nếu họ không bị giam, giữ về một hành vi vi 
phạm pháp luật khác. Trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.  

Trong trường hợp lệnh, quyết định tạm giữ; lệnh, quyết định tạm giam ghi rõ: 
“Hết thời hạn tạm giữ, tạm giam này, cơ sở giam giữ có trách nhiệm trả tự do cho 
người bị tạm giữ, tạm giam nếu họ không bị giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật 
khác”; thì đến ngày cuối cùng của thời hạn tạm giữ, tạm giam theo quy định của 

BLTTHS, đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam phải tiến hành kiểm sát, nếu cơ sở 
giam giữ không trả tự do thì ra văn bản yêu cầu cơ sở giam giữ trả tự do ngay cho 
người đang bị tạm giữ, tạm giam. Trong văn bản yêu cầu nêu rõ: Cơ sở giam giữ 
không trả tự do ngay cho người đang bị tạm giữ, tạm giam là vi phạm pháp luật và 
chịu hoàn toàn trách nhiệm với những hậu quả có thể xảy ra.  

Tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam nhằm kịp thời phát hiện 
các trường hợp tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật. Nếu phát hiện 
việc tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật, đơn vị kiểm sát việc tạm 
giữ, tạm giam phải:  

+ Lập biên bản vi phạm về việc tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái 
pháp luật;  

+ Báo cáo và tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp căn cứ Khoản 
2 Điều 22 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật thi hành 
tạm giữ, tạm giam, quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, tạm giam; đồng 
thời báo cáo ngay về VKSND tối cao (Vụ 8) để quản lý, chỉ đạo thống nhất;  

+ Kháng nghị, kiến nghị cơ quan đang thụ lý vụ án, cơ sở giam giữ (nếu có vi 
phạm), đồng thời thông báo cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao hoặc Cơ quan 
điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương xem xét, xử lý đối với cá nhân có liên 
quan đến hành vi vi phạm pháp luật.  

5. Kể từ ngày 01/7/2016, khi nhận được khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành 
vi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn khởi 
tố, điều tra, truy tố thì các đơn vị kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo giải 
quyết ngay trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại, tố cáo. Trường hợp 
cần phải có thời gian để xác minh thêm thì thời hạn giải quyết không được quá 03 
ngày (Khoản 1 Điều 474 và Khoản 4 Điều 481 BLTTHS năm 2015). Đối với khiếu 
nại, tố cáo liên quan đến quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đơn vị kiểm sát việc 
tạm giữ, tạm giam phải giải quyết theo thời hạn quy định tại Điều 50 và Khoản 2 
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Điều 60 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Chương XXXIII BLTTHS năm 2015, Chương 
IX Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban 
hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện 
trưởng VKSND tối cao. 

Trong quá trình xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi 
giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc trong quản lý, thi 
hành tạm giữ, tạm giam nếu thấy có dấu hiệu tội phạm, phải thông báo, chuyển đơn 
và tài liệu, chứng cứ liên quan đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao (nếu thuộc 
thẩm quyền của VKSND); đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương 
(nếu thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát quân sự) để xem xét, giải quyết. 

Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự 
Trung ương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời tất cả các tố giác, tin báo 
về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hành vi giữ người trong trường hợp 
khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam; quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong phạm vi 
thẩm quyền của mình. Thống kê, tổng hợp đầy đủ số liệu tiếp nhận, giải quyết các tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hành vi giữ người trong 
trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam; quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam để 
kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và 
vi phạm pháp luật. 

Nhận được Hướng dẫn này, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, 
Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, quán 
triệt trong cơ quan, đơn vị mình để bảo đảm thi hành đúng, đầy đủ các nội dung sửa 
đổi, bổ sung lớn liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam trong BLHS năm 2015, 
BLTTHS năm 2015, Nghị quyết số 110/2015/QH13, Nghị quyết số 109/2015/QH13 
của Quốc hội về việc thi hành BLHS năm 2015, BLTTHS năm 2015 và Luật Thi 
hành tạm giữ, tạm giam. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc bắt, tạm giữ, 
tạm giam, phải kịp thời báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) để tổng hợp, báo cáo 
Lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, hướng dẫn (các văn bản gửi nhanh qua địa chỉ 
Email: VKSTC.V8@gmail.com)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c); 
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c); 
- Bộ Công an (để p/h chỉ đạo); 
- Bộ Quốc phòng (để p/h chỉ đạo); 
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h chỉ đạo); 
- Đồng chí Viện trưởng VKSTC (để b/c); 
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKS 
TC (để p/h chỉ đạo); 
- VPTH VKSTC (để theo dõi, tổng hợp); 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Hữu Thể 
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VI~N KIEM SAT NHAN DAN
TOICAO

CQNG HOA XA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - T\f do - Hanh phiic

SQ:, ~ 12~/VKSTC - V8
v Iv tiep tuc trien khai thirc hien cac
. Nghi quyet cua Quoc h<)ikh6a 13

v€ viec mi~n CHHP

Ha N9i, ngqy; 1? thang 10 ndm 2016

: VIEI\l KSND. TiNH GIA LAI ,

I . - ... ", Kinh giri: - VKSND cac tinh, thanh pho tnrc thuoc Trung uang;
GONG VAN DEN -Vi~n kiSm sat Quan sir Trung uong

Is/)~aJt.QNm71!d!:L'dC2J~
. . gay 2711112015, BQ luat hinh su s6 100/2015/QH13 (viet t~t BLHS 2015)

da: diroc Quoc hQi thong qua tai ky h9P thir 10 va Chu tich mroc da: cong b6 ngay
09112/2015; d6ng thai Quoc hQi khoa 13 da: ban hanh Nghj quyet s6
109/2015/QH13 vS viec thi hanh BLHS 2015 (viet t~t NQI09). Do c~n chinh sua
mot s6 nQi dung nen ngay 30/6/2016 Quoc hQi khoa 13 da: ban hanh Nghi quyet s6
14412016/QH13 vS viec lui hieu hrc thi hanh BLHS 2015 eho dSn ngay Luat sua
d6i b6 sung mot s6 diSu cua BLHS 2015 co hieu hrc thi hanh (viet t~t NQI44).
Mac du BQ luat nay chua co hieu hrc thi hanh, nhung nhirng guy dinh co loi cho
ngiroi pham tQi vfin ap dung.

Xuftt phat tir nhirng chS dinh tai khoan 3 DiSu 7 BLHS 2015 quy dinh: "DiSu
luat xoa bo mot tQi pham, mot hinh phat, mot tinh tiet tang nang, quy dinh mot
hinh phat nhe hon, mot tinh tiSt giam nhe moi hoac mo rong pham vi ap dung an
treo, miSn trach nhiem hinh su loai tnr trach nhiern hinh sir mien hinh phat, giam
hinh phat, tha tu truce thai han co diSu kien, xoa an tich va quy dinh khac co loi
cho ngiroi pham tQi, thi ap dung d6i voi hanh vi pham tQi da: thuc hien tnroc khi
diSu luat co hieu hrc thi hanh".

Khoan 4 Dieu 1 Nghi quyet s6 144/2016/QH13 quy dinh:

a) Thuc hien cac quy dinh co loi eho nguoi pham tQi tai khoan 3 DiSu 7 BQ
luat hinh sir s6 100/20 15/QH13 va diem b khoan 1 8iSu 1 Nghi quyet s6
109/20 15/QH 13 vS viec thi hanh BQ lu~t hinh sir; tiep tuc ap dung khoan 2 Dieu 1
va cac quy dinh khac co loi eho nguoi pham tQi tai Nghi quyet s6 109/2015/QH13;

b) Ap dung cac quy dinh cua BQ luat t6 tung hinh sir s6 10112015/QH13 dS
thi hanh cac quy dinh khac co loi cho ngiroi pham tQi cua BQ lu~t hinh sir s6
100/2015/QH13 va Nghi quyet s6 109/2015/QH13 tai diSm a khoan nay;

c) Cac quy dinh khac tai Nghi quyet s6 109/2015/QH13 vS viec thi hanh BQ
lu~t hinh su va tai Nghi quyet s6 110/2015/QH13 vS viec thi hanh BQ luat t6 tung
hinh sir co ghi thai diSm "ngay 0 1 thang 7 nam 2016" diroc lui dSn thai diem
"ngay Luat sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua BQ luat hinh sir s6 100/20 15/QH13 co
hieu lire thi hanh".

Ngay 18/01120 16 Vien ki~m sat nhan dan t6i cao da: co Cong van s6
172/VKSTC-VI4 huang dfin thirc hien mot s6 noi dung trong Nghi quyet thi hanh
BQ lu~t hinh sir nam 2015. Huang dfin da: yeu c~u Vien ki~m sat cac c~p t6 chirc



kiem sat chat che trong cong tac thi hanh an hinh sir t~p trung van 2 nhiem vu
trong tam dQt xu~t la:

1. Ph6i hop voi Toa an cling c~p da xet xu so tham ra soat d~y du, chinh xac
nhfmg tnrong hop da tuyen hinh phat nr hinh nhung chua thi hanh ma co du cac
di~u kien quy dinh tai diem c khoan 3 Di~u 40 BLHS 2015 (Nguoi bi kSt an nr
hinh v~ tQi tham 0 tai san, tQi nhan h6i IQma sau khi bi kSt an da chu dong nQP lai
it nh§t ba phan tir tai san tham 0, nhan h6i lQva hop tic tich C\1'C voi co quan chirc
nang trong viec phat hien, dieu tra, xu ly tQi pham hoac lap cong Ian) dS Toa an
bao cao Chanh an Toa an nhan dan t6i cao chuyen hinh phat nr hinh thanh hinh
phat tu chung than cho nguoi bi kSt an.

2. Khi kiem sat viec thi hanh an, phai kiem sat chat che viec mien chap hanh
hinh phat; d6ng thai phoi hop chat che voi Toa an cling c~p ra soat d~y du, chinh
xac cac tnrong hop duoc mien chap hanh hinh phat (kS ca hinh phat chinh va hinh
phat b6 sung) quy dinh tai diem d, d khoan 2 Di~u 1 Nghi quyet 109/2015/QH13.
D6i voi ngiroi bi xu phat tu dang duoc tarn dinh chi thi hanh an, nguoi bi kSt an
chua chap hanh hinh phat hoac dang diroc hoan thi hanh an, thi Vien kiem sat noi
Toa an ra quyet dinh thi hanh an d~ nghi Toa an cling cap ra quyet dinh mien chap
hanh phan hinh phat con lai hoac miSn chap hanh toan bQhinh phat,

Qua then doi kSt qua triSn khai thuc hien viec miSn chap hanh hinh phat then
quy dinh tai diSm d, diSm d khoan 2 Di~u 1 Nghi quyet 109/2015/QH13. Vi~n
kiSm sat nhan dan t6i cao (Vu 8) nhan dtroc bao cao cua 16/63 Vien kiSm sat dia
phuong bao cao v~ hoat dong kiSm sat viec miSn chap hanh hinh phat (Ha NQi, Hai
Duong, Lang Son, Tuyen Quang, Yen Bai, B~c Kan, Phu ThQ, Ha TInh, Quang
Binh, Thua Thien HuS, Binh Dinh, Gia Lai, Binh Phiroc, An Giang, Long An va
Lao Cai). Tong s6 diroc d~ nghi mien chap hanh hinh phat: 97, trong do do Trai
giam d~ nghi miSn dang chap hanh an phat tu cho: 46 pham nhan, Vien kiem sat
nh§t tri d~ nghi mien: 16, chuyen xem xet then trinh tu khang nghi giam d6c th~m:
06, d~ nghi loai do khong du di~u kien: 10, con lai 14 tnrong hop dang xem xet;
Co quan thi hanh an hinh S\1' cac cap d~ nghi miSn chap hanh hinh phat cho: 51
tnrong hop, trong do an treo: 46 tnrong hop, an phat cai tao khong giam giir: 05
tnrong hop, Vien kiSm sat nh§t tri d~ nghi miSn 51 tnrong hop, Toa an da xem xet
quyet dinh miSn cho 14 tnrong hop (an treo: 09, hinh phat cai tao khong giam gifr:
05), con lai 37 tnrong hop dang xem xet,

Trong qua trinh trien khai thuc hien, mot s6 dia phuong giira cac co quan co
trach nhiern nhan thirc va ap dung cac quy dinh cua phap luat con nhieu noi dung
khac nhau nhir: V~ viec trien khai thuc hien khoan 3 £)i~u 7 BLHS 2015 nhi~u noi
nhan thirc, do lui thai gian thi hanh BLHS 2015 nen chua phoi hop thuc hien
nhtrng nhiem vu ma Cong van s6 172/VKSTC-V14 ngay 18/01/2016 cua Vien
kiem sat nhan dan t6i cao da chi dao xem xet d~ nghi chuyen an nr hinh xuong
chung than khi co du cac di~u kien va nhirng hanh vi ma BLHS 1999 quy dinh la
tQi pham, nhung BLHS 2015 khong quy dinh la tQi pham do co b6 sung ySu t6 cau
thanh tQi pham, thi duoc xem xet d~ nghi miSn chap hanh hinh phat theo quy dinh,
MQt s6 dia phirong da trien khai con nhieu virong mac v~ nhan thirc ap dung cac
quy dinh tren, v~ dieu kien, tham quyen, trinh tu, thu tuc xet miSn CHHP (da co 06
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dia phuong, thinh thi vS Vien kiem sat nhan dan t6i cao giai dap cac virong mac,
kho khan la: An Giang vS thuc hien mien CHHP theo NQ 109 va vS oiSu kien
rniSn CHHP trong tnrong hop pham tQi trong thai gian thir thach an treo, Lang Son
vS trinh tu thu tuc miSn theo NQ 109, Thira Thien HuS va Hai Duong vS th~m
quyen xem xet miSn, Long An vS diSu kien xem xet mien d6i voi tQi Buon l~u,
Quang Binh vS diSu kien mien trong tnrong hQ'P vi thanh nien pham tQi r~t nghiem
trong),

DS nhan thirc thong nh~t va nang cao ch~t luong kiSm sat viec mien chap
hanh hinh phat theo quy dinh tai diSm d, oiSrn 0 khoan 2 8iSu 1 Nghi quyet
109/2015/QH13, Nghi quyet s6 o112016INQ-HDTP. Vien kiSm sat nhan dan t6i
cao (Vu 8), th~y c~n phai luu y cac Vien kiSm sat tinh, thanh pho true thuoc Trung
uong chua trien khai ra soat cac tnrong hQ'Pdiroc xem xet rniSn hinh phat c~n phoi
hQ'P voi Toa an, Co quan thi hanh an hinh sir, cac trai tarn giam, trai giarn oS ra
scat theo tinh than cac Nghi quyet tren va theo Danh muc mot s6 quy dinh co loi
cho ngiroi pharn tQi trong BLHS 2015 ban hanh kern theo Cong van s6
276/TANDTC-PC ngay 13/9/2016 cua Toa an nhan dan t6i cao (6 giai doan thi
hanh an). Trong qua trinh thirc hien c~n luu y nhirng noi dung sau:

1. Vien kiem sat cac c~p phoi hop voi Toa an, Co quan thi hanh an hinh sir
co th~m quyen ra soat, l~p danh sach ngiroi duoc rniSn chap hanh hinh phat theo
quy dinh tai diem d, oiSm 0 khoan 2 DiSu 1 Nghj quyet 109/20 15/QH 13. Dja
phuong nao chua t6 chirc thuc hien viec ra soat c~n kien nghi yeu c~u Toa an thirc
hien viec ra soat theo dung quy dinh tai khoan 2 DiSu 8 Nghi quyet s6
0112016INQ-HDTP.

2. Khi kiem sat viec quyet dinh chuyen an nr hinh xuong chung than va kiSm
sat mien chap hanh hinh phat c~n nam chac cac quy dinh tai Nghi quyet
o 112016INQ-HDTP da: huong d~n, cu thS la:

a. v~vi~c chuyen hinh phat tir hinh thanh tu chung than d8i voi nguoi
da hi k~t an tir hinh nhung chira thi hanh an ma co do cac di~u ki~n quy dinh
t~i di~m c khoan 3 f)i~u 40 BLHS 2015 cAn hru y: .

KS tu ngay 09 thang 12 nam 2015, ngiroi da: bi kSt an nr hinh vS tQi tham 0
tai san, tQi nhan h6i lQ va ban an da: co hieu hrc phap lu~t nhung chua thi hanh an
nr hinh ma thuoc mot trong cac tnrong hQ'P sau day thi hinh phat tir hinh duoc
chuyen thanh tu chung than (Dieu 2 Nghi quyet s6 o 112016INQ-HDTP):

+ Sau khi bi kSt an, ngiroi bi kSt an ur hinh da: chu dong nQP lai it nhat ba
phan tir tai san tharn 0, nhan h6i lQ va hQ'Ptac tich cue voi co quan chirc nang trong
viec phat hien, diSu tra, xu ly toi pham;

+ Sau khi bi kSt an, nguoi bi kSt an nr hinh da: chu dong nQP lai it nh~t ba
phan tu tai san tham 0, nhan h6i lQ va l~p cong 160.

* "Chu dong nQP lai it nhat ba phan tir tai san tham 0, nhan h6i lQ" la sau khi
bi kSt an nr hinh vS tQi tham 0 tai san, tQi nhan h6i lQ, nguoi bi kSt an oa: chu dong
nQP lai it nhat ba phan tu tai san tharn 0, nhan h6i lQ hoac nguoi bi ket an oa: tich
cue tac dong dS cha, me, VQ',chong, con, anh, chi, em va nhimg ngiroi khac kh~c
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phuc h?u qua va nhirng ngiroi nay da thirc hien viec nQP lai it nhat ba ph§n tu gia
tri tai san ma ngiroi bi kSt an da tham 0, nhan h6i 1Q.

* "Hop tac tich C,!C voi co quan chirc nang trong viec phat hien, dieu tra, xu
1y tQi pham" la sau khi bi kSt an tir hinh vS toi tham 0 tai san, tQi nhan h6i lQ, nguoi
bi ket an chu dong cung c~p nhirng tin nrc, tai lieu, chirng cir co y nghia cho viec
phat hien, dieu tra, xu 1y tQi pham lien quan dSn tQi pharn ma ho bi k~t an (nhu: chi
dung noi c~t gi~u V?t chirng quan trong giup ca quan chirc nang thu h6i duoc V?t
clnrng do; khai bao va chi dung noi d6ng pham khac dang bo tron; khai bao vS tQi
pham va nguoi pham tQi rnoi lien quan dSn toi pham ma ho bi kSt an ...). Ngoai
nhtrng tnrong hop neu tren, co thS xac dinh nhimg tnrong hop khac la "hop tac tich
cue voi ca quan chirc nang trong viec phat hien, dieu tra, xu 1;' toi pham" nhung
phai duoc cac ca quan tien hanh t6 tung thong nh~t ap dung.

* "Lap cong 160" la sau khi bi ket an tir hinh vS tQi tham 0 tai san, tQi nhan
h6i 1Q,nguoi bi kSt an dii giup ca quan ti~n hanh t6 tung phat hien, truy b~t, diSu
tra, xu 1y tQi pham khong lien quan dSn tQi pham ma ho bi kSt an; ciru duoc nguoi
khac trong tinh thS hiSm ngheo hoac ciru duoc tai san co gia tri nr 100 trieu d6ng
tro len cua Nha mrcc, cua t?P thS, cua cong dan trong thien tai, hoa hoan hoac su
kien b~t kha khang khac; co ph at minh, sang chS hoac sang ki~n co gia tri 160 diroc
cac ca quan nha mroc co th~m quyen xac nhan. Ngoai nhirng tnrong hop neu tren,
co thS xac dinh nhirng tnrong hop khac la "lap cong 160" nhung phai duoc cac co
quan tiSn hanh t6 tung thong nh~t ap dung,

Vien kiSm sat chu dong phoi hop voi Chanh an Toa an da xet xu sa tham,
Co quan Cong an, Co quan thi hanh an dan su cung c~p ra soat, bao cao ngay
Chanh an Toa an nhan dan t6i cao dS Chanh an Toa an nhan dan t6i cao ra quyet
dinh chuyen hinh phat tu hinh thanh tu chung than.

b. Vi~c mi~n chAp hanh hinh phat d8i v6'i cac truo'ng hop quy djnh tai
di~m d, di~m d khoan 2 Di~u 1 Ngh] quyet l09/201S/QH13 va hutmg d~n tai
di~m a, di~m b khoan 1 Di~u 3 Ngh] quyet s8 0112016/NQ-HDTP, thuc hi~n
nhtr sau:

- Chanh an Toa an nhan dan tinh, thanh ph6 tnrc thuoc trung irong, Chanh an
Toa an quan su quan khu va nrong duong noi nguoi bi kSt an dang chap hanh hinh
phat ra quyet dinh mien chap hanh phan hinh phat con lai d6i voi truong hop nguoi
bi kSt an dang chap hanh hinh phat tu hoac dang thi hanh an treo.

- Chanh an Toa an nhan dan tinh, thanh pho true thuoc trung irong, Chanh an
Toa an quan su quan khu va nrong dirong noi ngiroi bi kSt an cu tru hoac lam viec
ra quyet dinh mi~n chap hanh phan hinh phat con lai hoac mi~n chap hanh toan bo
hinh phat d6i voi tnrong hop nguoi bi ket an bi xu phat tu dang duoc tarn dinh chi
chap hanh hinh phat, dang duoc hoan chap hanh hinh phat hoac chua chap hanh
hinh phat.

- Chanh an Toa an nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh va
nrong duong, Chanh an Toa an quan S,! khu vue noi nguoi b] kSt an ch~p hanh
hinh phat ra quyet dinh:
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+ MiSn chap hanh phan hinh phat con lai d6i voi truong hop nguoi bi k~t an
dang chap hanh hinh phat cai tao khong giam gifr;

+Mi~n chap hanh thai han cArn cu tru hoac thai han quan che con lai d6i voi
tnrong hop nguoi bi kSt an dang chap hanh hinh phat earn cu tru hoac quan che.

- Chanh an Toa an nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh ph6 thuoc tinh va
urong dirong, Chanh an Toa an quan SlJ khu VlJC noi ngiroi bi k~t an cir tru hoac
lam viec fa quyet dinh:

+Mi~n chap hanh thai han cAm dam nhiem clnrc vu, cAm hanh nghe hoac lam
c~ng viec nhat dinh, miSn chap hanh thai han tuoc mot s6 quyen cong dan con lai
doi v~i tnrong hQ'p ngiroi bi ket an dang ~hap hanh hinh ph~t ca~ dam nhiem chirc
vu, earn hanh nghe hoac lam cong viec nhat dinh, nroc mot so quyen cong dan;

+ MiSn chap hanh phan hinh phat con lai hoac mien chap hanh toan bQ hinh
phat d6i voi tnrong hop nguoi b] ket an bi xu phat bang cac hinh phat khac dang
duoc tarn dinh chi chap hanh hinh phat, dang duoc hoan chap hanh hinh phat hoac
chua chap hanh hinh phat,

Khi xem xet, quyet dinh viec miSn chap hanh hinh phat can chu y mot s6 nQi
dung sau:

+ Chi miSn chap hanh hinh phat (hinh phat chinh va hinh phat bE>sung) d6i
voi cac tnrong hop quy dinh tai di~m d, di~m d khoan 2 DiSu 1 Nghi quyet s6
1091201SIQH13 va huang dfu1 tai diem a, di~m b khoan 1 DiSu 3 Nghi quyet s6
o112016INQ-HDTP; d6i voi cac v~n dS khac, nhu: trach nhiem boi thuong thiet
hai, tra lai tai san, xu ly v~t chtrng, an phi hinh S\I, an phi dan S\I... thi ngiroi duoc
mien chap hanh hinh phat v~n phai thi hanh;

+ Truong hop mot ngiroi bi ket an vS nhiSu tQi (trong cling mot ban an hoac
trong nhieu ban an) trong do co tQi ma BQ lu~t hinh S\I s6 100/2015/QH13 khong
quy dinh la tQi pham (thuoc cac tnrong hop huang d~n tai khoan 1 DiSu 3 Nghi
quyet s6 0112016INQ-HDTP) thi viec miSn chap hanh hinh phat d6i voi tQi nay
diroc thuc hien nhu sau:

Truong hop ngiroi bi ket an chua chap hanh hinh phat thi diroc miSn chap
hanh toan bQ hinh phat -d6iv6i tQi ma BQ luat hinh S\I s6 100/2015/QH13 khong
quy dinh la tQi pham (thuoc cac tnrong hop huang d~n tai khoan 1 DiSu 3 Nghi
quyet s6 01/2016(NQ-}IDTP).

Truong hop ngiroi bi k~t an da chap hanh mot phan hinh phat chung hoac
dang chap hanh hinh phatma thai gian da chap hanh hinh phat chua vuot qua rmrc
hinh phat ma Toa an da xu phat d6i voi tQi khong duoc miSn chap hanh hinh phat,
thi nguoi bi kSt an duoc rniSn chap hanh toan bQ hinh phat d6i voi tQi ma BQ luat
hinh S\I s6 100/20 15/QH13 khong guy dinh la tQi pham (thuoc cac tnrong hop
huang d~n tai khoan 1 DiSu 3 Nghi quyet s6 01l2016INQ-HDTP.

Truong hop nguoi bi k~t an da chap hanh mot phan hinh phat chung hoac
dang chap hanh hinh phat rna thai gian da chap hanh hinh phat bang hoac vuot qua
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rmrc hinh phat ma Toa an da: xu phat d6i voi tQi khong diroc miSn chap hanh hinh
phat thi ngiroi bi kSt an duoc miSn chap hanh phan hinh phat con lai.

+ Khi miSn chap hanh hinh phat, Toa an phai ghi r5 trong quyet dinh mien
chap hanh hinh phat 1y do cua viec miSn chap hanh hinh phat la do chinh sach hinh
su moi nhan dao cua Nha mroc, ngiroi diroc mien chap hanh hinh phat khong co
quyen yeu c~u b6i thirong thiet hai theo quy dinh cua Luat trach nhiem b6i thuong
cua Nha mroc;

+ Viec miSn chap hanh hinh phat theo huang d~n tai DiSu 6 Nghi quyet s6
01120161NQ-HDTP ngay 30/6/2016, chi duoc tiSn hanh a6i voi nguoi bi kSt an
truce ngay 09 thang 12 nam 2015. D6i voi cac a6i tuong thuoc cac tnrong hop quy
dinh tai diem d, diem a khoan 2 Dieu 1 Nghi quyet s6 109/2015/QH13 va huang
d~n tai di~m a, di~m b khoan 1 DiSu 3 Nghi quyet s6 01/20161NQ-HDTP ma bi kSt
an k~ tir ngay 09 thang 12 nam 2015 thi khong thirc hien viec mien chap hanh hinh
phat d6i voi ho rna phai xet lai ban an, quyet dinh da: co hieu luc phap luat d6i voi
ho theo thu tuc giam d6c thfim.

Khi tiSn hanh kiem sat viec miSn chap hanh hinh phat phai xem xet than
trong, h6 sa xet dS nghi miSn phai dam bao chat che, dung thu tuc, trinh nr theo
quy dinh tai cac Dieu 34, 78, 86, 95 Luat thi hanh an hinh SlJ; nhimg dia phirong
ma Chanh an Toa an nhan dan cac c~p da: chu tri phoi hop voi Vien ki~m sat va Co
quan thi hanh an hinh SlJ co thfim quyen ra soat, thong nhat lap danh sach ngiroi
duoc mien chap hanh hinh phat, khong nhat thiSt phai mo phien hop xet mien theo
quy dinh tai khoan 2 cac DiSu 34, 78, 86, 95 Luat thi hanh an hinh SlJ, cac thu tuc
khac v~n thirc hien theo quy dinh cua cac DiSu luat neu tren.

Vien ki~m sat nhan dan t6i cao, dS nghi dong chi Vien tnrong Vien ki~m sat
nhan dan tinh, thanh pho true thuoc Trung irong, chi dao Phong 8 va Vien ki~m sat
nhan dan c~p duoi t6 chirc thuc hien, d6ng thai tong hop bao cao kSt qua thuc hien
vS Vien kiem sat nhan dan t6i cao (Vu 8) d~ theo doi tong hopchung (k~ ca cac
don vi khong co d6i nrong trong dien duoc mien chap hanh hinh ph?t).I.</

NO'i nh{in:
- Nhir tren (dS thirc hien);
- Die Vien tnrong - VKSNDTC
(d~ bao cao);
- D/c Le Hlru ThS - PVT
(dS bao cao);
- V~I 14 (dS phoi h9'P);
- VPTH. VKSTC;
- Lanh dao VI,! 8;
- LUll: VT, V8 (7 ban).
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VI~N KIEM SAT NIlAN DAN 
TOICAO 

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM . . . 
DQc l~p - TV do - Hanh plnic 

S6: 4695 NKSTC- V8 
V Iv tra lui thinh thi v~ v~ dung phap 

r-V-IE:-N-K-IE~rv-!- S-A-'-N"T:'. ~I r., ,r=:,~. ~i~c xet hoan CHAPT 

Ha N6i, ngay 10 thang 10 ndm 2019 

Hi:.:' S0:. .. inh giri: D/c Vien tnrong Vien kiSm sat nhan dan TP Ha NQi 
• Jt.n ~~a:Af~rtfg" .. " 

·Chu~I·I1:.................................... . r r 

. ". '. Vien SND toi cao (Vu 8) nhan duoc Cong van so 1878IVKS - P8 ngay 
~Ut(.~10 \(1 sO" .• ~1812(J19 ' a Vien KSND TP Ha NQi xin y kien vS viec v~ dung phap luat 

trong viec xet hoan ch~p hanh an phat tu do bi benh nang. NQi dung nhir sau: 
BLHS nam 2015, co hieu hrc tir 111/2018, song dSn nay chua co van ban 

huang dfuI cu thS quy dinh vS ~et hoan ch~p hanh an phat tu; DiSu 23, 24 Lu~t thi 
hanh an hinh SlJ nam 2010 chi quy dinh vS thu tSle ~oii.n va thi h~nh quyit din,h 
hoiin chap hanh an phat ill, khiing quy 4inh ve dieu ki?n va _ ho SO' hoiin chap 
hanh an phat tu. Do do viec xet hoan chap hanh an phat tu van can cir vao cac 
4iSu kien guy dinh trong Nghi quyet s6 01, 02/2007INQ-HDTP ngay 02/10/2007 
cua HQi dong tham phan T AND toi cao. 

DiSm a tiSu muc 7.1 ,m\lc 7 Nghi quyet s6 01l2007~Q-tIDTP ng~y 
02/10/2007 cua HQ~ dong tham phan T AND toi cao hirong qan ye hoan chap 
hanh hinh phat ttl doi voi ngiroi bi phat ill bi benh nang, cu the, di,eu ki~n hoan 
chap hanh hinh phat tu: "La ngiroi bi benh nang, tire 1a bi benh den mire khong 
thS di ch~p hanh hinh phat tu duoc va neu b~t di ch~p hanh hinh phat ill se nguy 
hiSm dSn, tinh m~g, cua ho; do do, dn thiet phai cho ho diroc hoan c~~p hanh hinh 
phat ttl de ho co dieu kien chua benh; vi du: ung thir giai doan cuoi, xo gan co 
chuang, lao nang dQ 4 khang thuoc, bai liet, suy tim dQ 3 tro len, suy than dQ 4 
tro len, Hl V chuyen giai doan AIDS dang co ,cac nhiem trung ca hQi va co tien 
hrong xau ... Phai co ket l~~ cpa benh vien cap tinh tro len ve viec nguoi bi ~u 
phat tu bi benh nang va neu bat ho di chap hanh hinh phat ttl se nguy hiem den 
tinh mang cua ho", 
. DiSm e tieu muc 1.3. muc 3 phan III Nghi quyet s6 02/20071NQ-lIDTP 
n~ay 211 012007 cua ?Qi d6ng thfim phan T AND t6i cao lnrong d~n thi hanh mQt 
so quy dinh trong phan thir Nam "thi hanh Ban an va quyet dinh cua Toa an" cua 
BL TTHS quy dinh vS h6 sa dS nghi hoan chfip hanh hinh phat tu bao gom. "KSt 
luan cua benh vien c~p tinh tro len vS tinh trang benh t~t cua nguoi bi kSt an. D6i 
voi ngiroi bi nhiem HIV chuyen giai doan AIDS thi chi c~n kSt qua xet nghiem bi 
nhiem HIV thea quy dinh cua BQ Y tS va trong h6 sa benh an phai xac dinh r5 la 
daIJg co cac nhiem trung co hQi va co tien hrong x~u (tnrong hop dS nghi hoan 
chap hanh hinh phat ill vi ly do nguoi bi ket an bi benh nang); ... ". 

V oi quy dinh tren thi chi "ngiroi bi nhiem HIV chuyen giai doan AIDS thi 
chi c~n kSt qua xet nghiem bi nhiem HIV thea guy dinh cua BQ Y tS va trong h6 
s~ benh an phai xac dinh r5 la dang co cac nhiem trung co hQi va co tien hrong 
xau" duoc dung Benh an lam dieu kien hoan, con cdc b?nh khtic thi phai co ket 
lu{in ella b?nh vi?n cap tinh trif len. 



Nhu vay "Kit ludn cua benh vien cdp tinh" duoc hi6u nhu the n~o? La k~t 
luan trong benh an dieu tri hay bang ban ket luan rieng cua Benh vien cap tinh? 

Ngoai ra, ciing co quan diem cho rang theo quY, dinh tai Nghi Quyet s6 01, 
02/2007INQ-HDTP ngay 2110/2007 cua Hoi dong tham phan TAND toi cao thi: 
Kit Iuij;'} vi b~n~ hiJm ngheo phdi Ia kit Iuij,n cua H9i d/mg giam djnh y khoa 
ho(ic ket Iuijn bang van ban cua b~nh vi~n cap tinh. 

, Quan di~m ciia VifD KSND thanh phB Ha NQi: E>6i V01 benh nang (benh 
hiem ngheo) nhu: "Ung thu giai dean cuoi, liet, lao nang khang thuoc, xo gan co 
chuang, suy tim d(> III tro len, suy than d(> IV tro len, nhiern HIV da: chuyen giai 
doan AIDS dang c9 nhiem trung co hoi, khong co kha nang tv phuc vu ban than 
va co tien hrong xau, nguy cp til vong cao" thi can cu vao B~nh an (ho(ic trich 
sao b~nh an) de xet hoan chap hanh an phat tu. 

Viftc xet hoan chap hanh hinh phat ill voi ly do mdc b~nh ,!(ing khtic ngoai 
b~nh hiem ngheo nhu neu a tren thi Vien KSND TP Ha Noi de ngh] duoc van 
dung giong nhu xet tarn dinh chi chap hanh an phat ttl, quy dinh tai diem a khoan 
1 pie}l4 Thong tu lien tich so 03/201,3: "Phamnhan bi b?nh n(ing den rmrckhong 
the tiep tuc chap hanh an phat tu va neu phai chap hanh an phat tu se nguy hiem den 
tinh mang cua ho, _: .. Nguoi bi benh nang quy dinh tai ,khoan nay la nguoi m~c n:(>t 
trong cac ,b?nh hiem ngheo nhu: Ung thu giai doan cuoi, li~t, lao nang khang thuoc, 
xa g':ll co chuang, suy tim d(> III ~a len, suy than d(> IV tro len, nhiem HIV da 
chuyen giai doan AIDS dan~ co nhiem trung co hoi, khong c9 kha nang tir phuc vu 
ban than va co tien hrong xau, nguy co nr vong ca9 hoac mac 111;9t trong cdc b?nh 
kh,ac diroc ,H(>i dong giam dinh y khoa, benh vien cap !inh ~o~c cap quan khu tro len 
ket Iuij;n 'lang van ban Ia b?nh hiem ngheo, nguy hiem den ti,!h mang". Hoac van 
dung giong xet d~c xa duoc quy dinh tai Khoan 5 Dieu 4 Nghi dinh so 
52/2019fN£)-CP ngay 14/6/2019 cua Chinh phu quy dinh vS diSu kien cua ngiroi 
duoc dS nghi d~c xa: "Nguoi bi k~t an phat tu dang m~c benh hiem ngheo ... 
ho(ic I1}dc b?nh khdc rna diroc Hoi ~6ng giam dinh y khoa hoac benh vien c~p 
tinh, cap quan khu tro len ket luiin bang van ban Ia khiing tlf phuc V{l ban than, 
nguy catie vong cao". 

Trong tnrong hop nay thi can cir vao k~t ll!~ cua HQi d6ng giam dlph y khoa 
hoac ket 71u~ ,eua benh vien cap tlnh ket Iu~n bang van ban lil b?nh hiem ngheo, 
nguy hiem den tinh mang h,o?ze ket Iuij;1} bang van ban,La khiing tlf phuc V{l ban 
than, nguy ca !u' vong cao de xet hoan d6i voi ngiroi bi ket an mac benh khac kh6ng 
phai la benh hiem ngheo, 

Sau khi trao d6i voi Vu phap ch~ va Quan ly khoa hoc (Vu 14), nghien ciru 
cac quy, dinh cua phap ll}~t, thuc tiSn thi ha~ va noi dung Cong van thinh thi, 
Vien kiem sat nhan dan toi cao (VV 8) co y kien nhu sau: 

1. Can cir Luat kham benh, chua benh nam 2009 (Dieu 59) quy dinh: "Mai 
nguoi b?nh chi co m9t h6 sa b?nh an trong mai Ian khtim b?nh, chua b?nh tai 
co so kham benh, chua benh ... H6 sa benh an phai diroc Iij;p biing gifly hoac ban 
dien til va phai duoc ghi ro, d~y du cac muc co trong h6 so benh an; ... Dai dien 
ca quan quan ly nha mroc vS y t~ tnrc tiep quan ly co so kham benh, chua benh, 
co quan diSu tra, vi~n kiem sat, toa an, thanh tra chuyen nganh y t~, co quan bao 
hiern, t6 chirc giam dinh phap y, phap y tam than, luat su du'f!c muon h6 sa b~nh 
an t(li cha dJ doc ho{ic sao chip phuc V{l nhiem V{l diroc giao thea thfrm quyen 
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cho phep; ... Nguai b¢nh hoiic nguoi ilfli di¢n cua nguoi b¢nh illtl/c nh(in ban 
tom tiit h8 so b¢nh an thea quy dinh tai khoan 1 DiSu 11 cua Luat nay". 

Trong khi cho cac van ban huang d~n thi hanh BQ luat hinh S\I nam 2015 
va Luat thi hanh an hinh S\I (sua d6i) co hieu lire thi hanh quy dinh vS diSu kien, 
trinh nr, thu tuc xet hoan chap hanh hinh phat tu, Vien KSND t6i cao (Vu 8) 
thBng nh~t vO'i quan di~m ella Vi~n KSND TP Hit NQi: KSt Iuan trong Benh an 
(hoac trich sao Benh an) duoc xac dinh la KSt luan bang van ban cua Benh vien 
c~p tinh dS xet hoan chap hanh an phat tu d6i voi ngtroi bi kSt an bi benh nang 
(benh hiSm ngheo). 

2. Quy dinh cua BLHS nam 2015 vS hoan ch~p hanh an phat ill so voi BLHS 
nam 1999 khong c,o gi thay d6i, do v~y d6i voi cac tnrong hop xet hoan khac (xet 
hoan voi ly do mac cac benh n?ng khac ngoai benh hiem ngheo), diroc quy dinh 
tai tieu muc 7.2 Muc 7 Nghi quyet so 0IINQINQ-HDTP ngay 02/0112007: "To a 
an cling co thS cho ngiroi bi xu phat til thuoc mot trong cac twang hop tai khoan 
1 DiSu 61 BLHS rna khong thuoc mot trong cac tnrong hop diroc huang dftn tai 
tiSu muc 7.1 muc 7 nay diroc hoan ch~p hanh hinh phat tu, nhung phai xem xet 
rat chijt chi", nen co thi v(i~ dung vi iliiu ki¢n, h8 sa xet hoiin gi6ng nhir x,et 
d?c xa va xet ~~m dinh chi chap hanh an phat ill (duoc quy dinh tai Khoan 5 Dieu 
4 Nghi dinh so 52/20 19/Nf)-CP ngay 14/6/2019 cua Chinh phu va diem a khoan 1 
DiSu 4, khoan 8 DiSu 9 Thong tu lien tich s6 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC 
VKSNDTC-BQP-BYf ngay 15/5/2013). Cu thS: cal} cir van l<St luan cua HQi d6ng 
giam dinh y khoa hC!?c k~t luan cua benh vien cap tinh bang van ban la "b¢nh 
hiem ngheo, nguy hiem ilen tinh I1}flng" hoac "khbng tl!' phuc V{l ban than, nguy 
co til' vong cao" de xet hoan chap hanh hinh phat ill trong tnrong hop xet hoan 
khac (xet hoan voi ly do m~c cac benh nang khac), 

Tren day la y kien cua Vien KSND t6i cao (Vu 8) vS viec xet hoan chap 
hanh an phat tu do bi benh nang. DS nghi d6ng chi Vien tnrong Vien KSND TP 
Ha NQi nghien ciru, chi dao t6 chirc thuc hien va bao cao kSt qua vS Vien KSND 
t6i cao (Vu 8) thea quy dinh.~ 

Nui nh~n: 
- Nhu tren (dS tlh»; 
- Die Bui Manh CUOng, PVT VKSTC (dS hie); 
- Vu 14 (dS ph6i hop); 
- VKS cac tinh, TP tnrc thuoc TW (dS t/h); 
- Phong T6ng hop - VP (d~ tong hop); 
- Luu: VT,V8, HS. 

TL.VlEN TRUONG 
KT.VU TRUONG VU'K1EM SAT VIEC TAM GIU 

T ~M GIAM vA 'THI HANH AN iIiMi str 
PHO Vl) TRUONG 
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PHẦN I 
GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC 

VỀ KIỂM  SÁT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 
 

Câu 1: Về việc tổ chức khám sức khỏe cho người bị tạm giữ, tạm giam 
(VKS Bắc Giang, Bình Định, Lào Cai, Hà Nội,Trà Vinh). 

Một số nhà tạm giữ Công an cấp huyện chưa bố trí buồng y tế hoặc không có 

cán bộ y tế chuyên trách nên chỉ kiểm tra các dấu vết bên ngoài thân thể, không đủ 

chuyên môn để xác định được người bị tạm giữ, tạm giam có bị bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm để phân loại giam, giữ riêng; Viện kiểm sát kiến nghị đối với vi phạm 

này, nhà tạm giữ chấp nhận nhưng khó khăn trong việc thực hiện kiến nghị của 

Viện kiểm sát.  

Trả lời: 

Việc khám sức khỏe khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã được 

quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và điểm d Khoản 2 Điều 3 

Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an: “Trường 

hợp nhà tạm giữ không có cán bộ y tế thì sử dụng cán bộ y tế của Công an cấp huyện 

để khám sức khỏe. Nếu chưa tổ chức khám sức khỏe ngay được thì cán bộ tiếp nhận 

phải hỏi để ghi nhận tình trạng sức khỏe của họ, ghi vào biên bản có chữ ký của người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam và có xác nhận của bên giao, trong thời hạn 24 giờ kể 
từ khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải tổ chức khám sức khỏe cho 

họ”. Do vậy, khi tiến hành kiểm sát, nếu cơ sở giam giữ chưa thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật việc khám sức khỏe thì Viện kiểm sát ban hành kháng nghị, kiến 

nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. 

Câu 2: Về việc phân loại quản lý giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam. 
(VKS Đồng Tháp, Trà Vinh). 

Câu hỏi: Việc xác định các đối tượng là người đồng tính, người chuyển giới 

cũng còn nhiều khó khăn; chủ yếu xác định dựa vào đặc điểm, biểu hiện bên ngoài 

chứ chưa có giấy tờ gì chứng minh họ là người đồng tính, người chuyển giới. Nếu 

người đồng tính, người chuyển giới được giam chung với những đối tượng khác thì sẽ 
có rất khó khăn trong sinh hoạt ở buồng giam giữ cũng như gây khó khăn cho công 

tác kiểm soát, quản lý các đối tượng. 

Trả lời:  

- Trường hợp 1: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, 

tạm giam và điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 

19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định “Trường hợp người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam khai báo là người đồng tính, người chuyển giới thì bố trí cán bộ 
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y tế khám, kiểm tra về giới tính của họ”. Trường hợp cơ sở giam giữ xác định được 

giới tính của người đồng tính, người chuyển giới thì căn cứ vào điều kiện thực tế 
thì có thể bố trí giam giữ ở buồng riêng. 

-  Trường hợp 2: Nếu cơ sở giam giữ không xác định được giới tính thì đưa 

người bị đồng tính, người chuyển giới đến cơ sở y tế được quy định tại văn bản hợp 

nhất số 01/VBHN-BYT ngày 30/1/2019 “Là Bệnh viện công lập đa khoa...” để xác 

định lại giới tính. Sau khi xác định được giới tính thì tùy vào điều kiên thực tế có thể 
bố trí giam giữ ở buồng riêng. 

Câu 4: Về việc kiểm tra thân thể đối với người bị tạm giữ, tạm giam là 
người đồng tính, chuyển giới tính (VKS Đồng Tháp, Trà Vinh). 

Câu hỏi: Khoản 2 Điều 16 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam quy định“việc 

kiểm tra thân thể người bị tạm giữ, người bị tạm giam là nam giới do cán bộ nam 

thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và được tiến hành ở nơi kín đáo”. Như 

vậy, người đồng tính, người chuyển giới bị tạm giữ, tạm giam thì ai sẽ là người kiểm 

tra thân thể.  

Trả lời: 

Người đồng tính, người chuyển giới khi bị tạm giữ, tạm giam sẽ được xác định 

giới tính theo quy định. Sau khi xác định được giới tính, việc kiểm tra thân thể được 

thực hiện theo điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 

của Bộ trưởng Bộ Công an: Nam giới do cán bộ nam thực hiện, nữ giới do cán bộ nữ 

thực hiện ở nơi quy định đảm bảo kín đáo.  

Câu 5: Vướng mắc về thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam (VKS 

Bắc Giang, An Giang, Bạc Liêu): 

Câu hỏi: 

Thực tế hiện nay các nhà tạm giữ Công an cấp huyện thường có từ 4 đến 6 

buồng giam, giữ, không có buồng chấp hành án, buồng cách ly… nên vẫn còn xảy ra 

trường hợp giam, giữ chung người chưa thành niên, người trong cùng vụ án, người 

thường xuyên vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ… vi phạm quy định tại Điều 18 Luật 
thi hành tạm giữ, tạm giam. Do vậy, trong hoạt động này thường xuyên có sự vi phạm 

từ nguyên nhân khách quan nêu trên.  

Trả lời: 

Việc bố trí giam giữ chung đối tượng khác loại được quy định trong 02 trường hợp: 

Thứ nhất, bố trí giam giữ để đảm bảo yêu cầu điều tra quy định tại Điều 5 

Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT- BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 

23/01/2018 của liên ngành và Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 
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19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an “Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án có văn 

bản nêu rõ nội dung và thời gian áp dụng, gửi Thủ trưởng cơ sở giam giữ để thực 

hiện. Đồng thời thường xuyên trao đổi với cơ sở giam giữ về những thông tin liên 

quan; phối hợp với cơ sở giam giữ bảo đảm tuyệt đối an toàn trong việc bố trí giam 

giữ. Khi kết thúc, Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án có văn bản đánh giá kết quả và 

gửi Thủ trưởng cơ sở giam giữ”.  

Thứ hai, trong trường hợp “Điều kiện thực tế mà nhà tạm giữ, trại tạm giam 

không thể đáp ứng được yêu cầu giam giữ riêng hoặc để bảo đảm yêu cầu điều tra, 

truy tố, xét xử, bảo đảm an toàn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì 

Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam, Trưởng buồng tạm giữ đồn biên phòng 

phối hợp với cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định bằng văn bản những người được 

giam giữ chung” theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Câu 6: Việc xác định “trường hợp đặc biệt” trong việc phân loại quản lý 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật thi 
hành tạm giữ, tạm giam (VKS Bắc Giang, An Giang, Bạc Liêu). 

Câu hỏi: Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể trường hợp đặc biệt theo quy định tại 
khoản 3 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nên khó khăn trong công tác kiểm 

sát tại cơ sở giam giữ.  

Trả lời: 

Pháp luật không quy định cụ thể trường hợp nào là trường hợp đặc biệt theo 

Khoản 3 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhưng có thể hiểu đây là các 

trường hợp khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam mà điều kiện thực tế 

của cơ sở giam giữ không đáp ứng việc phân loại giam giữ riêng hoặc để bảo đảm 

yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử hoặc bảo đảm an toàn cho người bị tạm giữ, người 

bị tạm giam. Khi tiến hành kiểm sát, Viện kiểm sát cần kiểm sát chặt chẽ việc phân 

loại giam giữ và các thủ tục cần thiết, nếu người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị 
giam giữ chung các đối tượng khác loại trong cùng một buồng giam thì phải có 

quyết định giam, giữ chung của cơ sở giam giữ sau khi đã thống nhất với cơ quan 

thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT- BCA-

BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 của liên ngành “Cơ quan điều tra 

đang thụ lý vụ án có văn bản nêu rõ nội dung và thời gian áp dụng, gửi Thủ trưởng 

cơ sở giam giữ để thực hiện. Đồng thời thường xuyên trao đổi với cơ sở giam giữ 

về những thông tin liên quan; phối hợp với cơ sở giam giữ bảo đảm tuyệt đối an 

toàn trong việc bố trí giam giữ. Khi kết thúc, Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án có 

văn bản đánh giá kết quả và gửi Thủ trưởng cơ sở giam giữ và Khoản 8 Điều 4 

Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an “Trong 

trường hợp đặc biệt cần phải giam giữ chung các đối tương khác loại trong cùng 



4 

 

một buồng giam giữ thì thủ trưởng cơ sở giam giữ trao đổi thống nhất với cơ quan 

đang thụ lý vụ án quyết định bằng văn bản”. 

Câu 7: Về việc người bị tạm giữ, tạm giam có được mang nước sôi vào 
buồng tạm giữ, tạm giam hay không (VKS Bình Định, Cao Bằng, Hà Nam, Phú 

Yên, Quảng Bình, Hà Nội).  

Câu hỏi: Theo Thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định danh mục đồ cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý 

vi phạm, nước nóng (nước sôi) không thuộc danh mục đồ vật cấm vào buồng giam 

nhưng là nguồn có thể gây nguy hiểm cho các đối tượng giam giữ (có thể gây thương 

tích cho bản thân hoặc người khác) vậy có được đưa vào buồng giam giữ không? Trả 
lời: 

Trả lời: Theo Điều 4 Thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công an, nước sôi (nước nóng) không phải là đồ vật cấm nhưng đây là 

nguồn có thể gây nguy hại cho người khác nên để đảm bảo an toàn trong công tác 

quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định 

việc cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam sử dụng nước sôi trong buồng giam giữ. 

Câu 8: Việc cùm chân người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi bị cách ly ở 
buồng kỷ luật (VKS Quảng Nam).  

Câu hỏi: Tại Điều 23 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định: Người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam khi bị cách ly ở buồng kỷ luật có thể bị cùm một chân. 

Tuy nhiên trên thực tế hiện nay, một số nhà tạm giữ Công an cấp huyện có buồng kỷ 

luật nhưng không có công cụ cùm một chân, điều này gây khó khăn cho nhà tạm giữ 

trong quá trình kỷ luật người vi phạm. VKS đã kiến nghị nhiều lần nhưng không khắc 

phục được thì giải quyết như thế nào?  

Trả lời: 

Tại Điều 5 Thông tư số 35/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định các hạng mục công trình giam giữ, trong đó có “Nhà hoặc buồng 

kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân” để sử dụng trong trường 

hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân bị xử lý bằng hình thức cách 

ly tại buồng kỷ luật và có thể bị cùm 1 chân nếu có hành vi chống phá quyết liệt cơ sở 

giam giữ, tự sát, tự gây thương tích cho bản thân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của 

người khác. Khi kiểm sát nếu phát hiện nhà hoặc buồng kỷ luật thiếu cùm thì kiến 

nghị yêu cầu cơ sở giam giữ báo cáo đến cơ quan cấp trên đề nghị trang bị bổ sung. 

Câu 9: Thủ tục trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét 
xử với tư cách là bị can, bị cáo trong vụ án khác (Vĩnh Phúc, Lào Cai). 

 Câu hỏi: 
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Việc trích xuất phạm nhân đang chấp hành án từ trại giam, trại tạm giam đến 

nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố để phục vụ công tác điều tra, truy tố, 

xét xử về một tội danh khác, thì ngoài lệnh trích xuất của cơ quan Công an đang 

quản lý phạm nhân ra, thì có cần lệnh tạm giam của các cơ quan tiến hành tố tụng 

không? Mặt khác, khi phạm nhân được đưa về nhà tạm giữ thì nhà tạm giữ lập hồ 

sơ tạm giam hay hồ sơ quản lý phạm nhân? Trong trường hợp này chế độ của họ 

được tính như thế nào?  

Trả lời:  

Trường hợp phạm nhân trích xuất từ trại giam, trại tạm giam đến nhà tạm giữ 

để tham gia tố tụng trong vụ án có liên quan đến người đó hoặc phục vụ công tác 

nghiệp vụ của lực lượng Công an, thì  thực hiện việc trích xuất và lập hồ sơ quản lý 

phạm nhân theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Thông tư liên tịch số 

04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 của liên ngành 

hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử. 

Trường hợp phạm nhân trích xuất để điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi 

phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành án phạt tù thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam (đề nghị Cơ quan tiến hành 

tố tụng ra lệnh hoặc quyết định tạm giam để cơ sở giam giữ có căn cứ quản lý theo 

quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam). 

Câu 10: Về chế độ ăn, mặc, ở và định mức sử dụng điện, nước của người bị 
tạm giữ, tạm giam (VKS Bình Định, Cao Bằng, Hà Nam, Phú Yên, Quảng Bình, Hà 

Nội) 

Câu hỏi:  Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Nghị định 120/2017/NĐ-

CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định về chế độ ăn, mặc, ở của người bị tạm 

giữ, tạm giam. Theo đó, định mức sử dụng điện là 45kW/h điện và 3m3 nước/người 

nhưng thực tế hiện nay các buồng tạm giam không có công tơ điện riêng, không có 

đồng hồ nước riêng mà sử dụng chung với cơ sở giam giữ.  

Trả lời:  

Việc sử dụng điện, nước được thực hiện theo Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, 

tạm giam và Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ. Người bị 
tạm giữ, tạm giam được dùng các thiết bị để phục vụ sinh hoạt theo quy định của cơ 

sở giam giữ và hướng dẫn của Bộ Công an để đảm bảo bình quân đầu người theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 Câu 11: Về đồ dùng cần thiết cho người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định 
tại khoản 1 Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (VKS Bạc Liêu). 

Câu hỏi: 
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Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật thi hành tạm giữ tạm, đồ dùng cần thiết 
cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam là đồ vật gì; do chưa quy định cụ thể gây khó 

khăn trong công tác kiểm sát tại cơ sở giam giữ.  

Trả lời:  

Hiện nay pháp luật chưa quy định cụ thể danh mục các đồ dùng cần thiết cho cá 

nhân theo Khoản 1 Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, căn cứ theo 

Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-

BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an, đồ dùng cần thiết cho cá nhân là 

những đồ vật, tư trang phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày như quần, áo, chăn, màn, 

chiếu, khăn… và các đồ vật khác không thuộc danh mục cấm mang vào buồng tạm 

giữ, buồng tạm giam theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 

19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.  

Khi tiến hành kiểm sát, kiểm sát viên phải căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư 

32/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017, tính năng sử dụng của đồ vật và nhu cầu của người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác định đồ vật cần thiết cho người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam hay để yêu cầu cơ sở giam giữ thực hiện theo quy định. 

Câu 12: Việc thực hiện chế độ mặc đối với người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam (Bắc Giang, Trà Vinh)  

Câu hỏi: Điều 28 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 6 Nghị định số 

120/NĐ-CP  ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định “Cơ sở giam giữ cho người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam mượn áo theo mẫu thống nhất...”. Tuy nhiên trên thực tế, 
các nhà tạm giữ Công an cấp huyện chưa được trang bị, cấp phát các mẫu quần áo 

thống nhất theo quy định để cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mượn khi họ có 

nhu cầu. Đây cũng là khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các 

cơ sở giam giữ cũng như công tác kiểm sát.  

Trả lời:  

Chế độ mặc của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được quy định tại Khoản 2 

Điều 6 Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ “Cơ sở giam giữ 

cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mượn quần áo theo mẫu thống nhất, áo kiểu 

bludong dài tay, quần dài có chun, không đóng số, màu xanh lam”. Do vậy, khi tiến 

hành kiểm sát nếu phát hiện cơ sở giam giữ chưa có quần áo theo mẫu theo quy định 

để cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam mượn khi có nhu cầu thì đề nghị cơ sở 

giam giữ báo cáo đến cơ quan cấp trên để yêu cầu trang bị bổ sung. 

Câu 13: Nội dung kiểm sát và căn cứ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm 
giam khi tiến hành kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (Vĩnh Phúc, Hà Nội). 
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Câu hỏi: Theo quy định tại Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam thì hồ sơ 

quản lý tạm giữ, tạm giam không có các tài liệu thể hiện căn cứ áp dụng biện pháp 

tạm giữ, tạm giam (trừ các trường hợp phạm tội quả tang). Vậy khi tiến hành kiểm sát, 

bộ phận thực hiện công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam không có tài liệu gì để xác 

định việc áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam có căn cứ hay không có căn cứ? Và 

nếu như có dấu hiệu vi phạm về căn cứ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam thì trách 

nhiệm thuộc về bộ phận nào của VKS?  

Trả lời:  

Căn cứ quy định pháp luật tại Khoản 1 Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự quy 

định“Tạm giữ có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người 

bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối 

với người bị bắt theo quyết định truy nã”; Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự quy định 

“tạm giam có thể áp dụng đối với các bị can, bị cáo về tội…”;  Khoản 1 Điều 17 Luật 
thi hành tạm giữ, tạm giam quy định “Hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam bao gồm: Các 

lệnh, quyết định, biên bản về việc bắt, tạm giữ, tạm giam, gia hạn tạm giữ, gia hạn 

tạm giam, truy nã,… các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân”. 

Như vậy, khi kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thì các tài liệu trong hồ sơ như 

biên bản giữ người, biên bản bắt người (trong trường hợp truy nã, bắt người bị giữ 

trong trường hợp khẩn cấp), lệnh giữ người, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn 

cấp, biên bản tiếp người phạm tội ra đầu thú, quyết định khởi tố vụ án, quyết định 

khởi tố bị can, quyết định đưa vụ án ra xét xử,... và các căn cứ trong các quyết định 

tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ; lệnh, quyết định tạm giam; lệnh bắt bị can, bị cáo 

để tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát (phản ánh tóm tắt hành vi 

phạm tội, tội danh; phạm tội theo khoản, điều nào của BLHS) là các căn cứ để bộ 

phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam kiểm sát việc áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm 

giam theo quy định của BLHS và BLTTHS. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 117, Điều 118, Điều 119 BLTTHS và các điều 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Quy chế Công tác 

thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử; Quy chế 
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; nếu xảy ra vi phạm 

về căn cứ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam, trách nhiệm đầu tiên thuộc về bộ 

phận kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về 
tội phạm và kiến nghị khởi tố hoặc điều tra, truy tố, xét xử trong từng giai đoạn tố 

tụng cụ thể. Bộ phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam cần tăng cường kiểm sát các tài 

liệu nêu trên để phát hiện kịp thời các vi phạm trong việc áp dụng biện pháp tạm giữ, 

tạm giam để kiến nghị, yêu cầu khắc phục. 
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Câu 14: Kiểm sát về thời hạn tạm giam (VKS Bạc Liêu). 

Câu hỏi: Có nhiều trường hợp quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Tòa án 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh do sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng 

cáo, Tòa án cấp cao đã thụ lý xét xử, khi hết hạn tạm giam bị cáo, Tòa án nhân dân 

cấp cao ra và gửi lệnh tạm giam tiếp theo đối với bị cáo không kịp thời, mặc dù Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã Kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu giải quyết nhưng vẫn không được giải quyết kịp 

thời. Do vậy gây khó khăn cho công tác kiểm sát việc giam giữ tại địa phương (việc 

này đã có báo cáo đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Vụ 8 và Viện kiểm sát nhân 

dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh).  

  Trả lời:  

Đối với việc Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi quyết 
định tạm giam không kịp thời dẫn đến quá hạn tạm giam, Viện kiểm sát cần lập biên 

bản và tùy thuộc vào mức độ vi phạm để kiến nghị, kháng nghị đối với Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh  không tiếp thu thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh kiến 

nghị đến Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết 
theo hướng dẫn tại Công văn số 2656/VKSTC-V8 ngày 07/7/2016 của VKSND tối 

cao; đồng thời, thu thập tài liệu và chuyển Cơ quan điều tra – VKSND tối cao để xác 

định nguyên nhân, trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và báo cáo tổng 

hợp đến VKSND tối cao (Vụ 8) để kiến nghị chung./. 
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PHẦN II 

GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

 

Câu 1: Vướng mắc về tiêu chí “Phạm tội lần đầu” quy định tại Điều 66 
và Điều 106 BLHS năm 2015 trong xét tha tù trước thời hạn có điều kiện 
(VKS Thái Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình). 

Câu hỏi: Vướng mắc trong nhận thức về tiêu chí “Phạm tội lần đầu” quy 
định tại Điều 66 và Điều 106 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể 
là:  Ngoài việc áp dụng các quy định về phạm tội lần đầu được hướng dẫn tại 
khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP, các cơ quan thi hành án hình sự 
của một số địa phương  còn áp dụng điểm 4, mục I của văn bản Giải đáp một số 
vấn đề về nghiệp vụ số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân 
dân tối cao để hướng dẫn về “Phạm tội lần đầu”. Theo đó, “ Phạm tội lần đầu là từ 

trước đến nay chưa phạm tội lần nào. Nếu trước đó đã phạm tội và bị kết án, 

nhưng đã được xóa án tích hoặc chưa bị kết án, nhưng đã hết thời hiệu truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị kết án, chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm 

hình sự nay bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng lần phạm tội sau, thì không 

được coi là phạm tội lần đầu”.   

Như vậy được hiểu là, một người đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật 
nhiều lần nhưng chưa bị kết án, sau đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng 
lần phạm tội sau, thì không được coi là phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, trên thực tế có 
hai quan điểm như sau:  

Ví dụ: Nguyễn Văn A bị bắt quả tang về hành vi “Lưu hành tiền giả”số tiền 
là 2.000.000đ. Qua điều tra xác đinh: Trước đó, A đã thực hiện hành vi lưu hành 
tiền giả 03 lần, mỗi lần 3.000.000 đồng tiền giả, còn thời hiệu và chưa bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Quá trình xét xử Tòa án xác định A đã lưu hành tiền giả tổng 
cộng số tiền là 11 triệu đồng nên buộc A phải chịu hình phạt ở khoản 2 Điều 207 
BLHS và không áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần. Có 2 quan điểm: 

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: A thực hiện hành vi phạm tội 4 lần  nên 
không được coi là phạm tội lần đầu.    

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: Mặc dù A thực hiện hành vi vi phạm  4 lần 
nhưng do bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khung hình phạt cao hơn (do đã tổng 
hợp các lần vi phạm) của A nên đây được coi làm phạm tội lần đầu. 

Giải đáp: 

Phạm nhân được coi là phạm tội lần đầu khi thuộc một trong các trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/04/2018 
của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù 
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trước thời hạn có điều kiện (gọi tắt là Nghị quyết số 01). Tại khoản 2 Điều 2 Nghị 
quyết số 01, các trường hợp quy định tại điểm b,c đã rõ, còn các trường hợp a, d 
được hiểu như sau: 

- Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01 quy định trường hợp “trước đó 
chưa phạm tội lần nào” thì được coi là phạm tội lần đầu. Để hiểu và thực hiện đúng 
quy định này, các địa phương có thể nghiên cứu, vận dụng điểm 4 mục I của văn 
bản Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 
của TAND tối cao, cụ thể là:  

Phạm tội lần đầu là từ trước đến nay chưa phạm tội lần nào. Nếu trước đó đã 
phạm tội và bị kết án, nhưng đã được xóa án tích hoặc chưa bị kết án, nhưng đã hết 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị kết án, chưa hết thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự nay bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng lần phạm 
tội sau, thì không được coi là phạm tội lần đầu1. 

Như vậy, trường hợp Nguyễn Văn A nêu ở trên không được coi là phạm tội 
lần đầu. Quan điểm thứ nhất là đúng. 

- Tại điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01 quy định trường hợp “Trước đó 
đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích” thì được coi là 
phạm tội lần đầu. Như vậy, chỉ các trường hợp “được coi là không có án tích” quy 
định tại khoản 2 Điều 69 và khoản 1 Điều 107 BLHS năm 2015 thì mới được coi là 
phạm tội lần đầu. 

Câu 2: Nội dung quy định về xét tha tù trước thời hạn có điều kiện “bảo 
đảm không ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” (VKS Quảng Ngãi, 
Nghệ An, Điện Biên , Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bình Phước, Hải Dương, Hà Nội, 
Sơn La, Hậu Giang, Quảng Ninh, An Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Phú Thọ, 
Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Ninh Bình). 

Câu hỏi: Quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP 
ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mang tính tùy nghi: “Khi 

xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải xem xét thận trọng, chặt chẽ để đảm bảo 

việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, đặc biệt là đối với các trường hợp phạm tội về ma túy, tham nhũng, 

phạm tội có tổ chức, chủ mưu, cầm đầu…, phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy có 

                                                           
1
 Tham khảo văn bản trả lời thỉnh thị số 4706/VKSTC-V8 ngày 30/10/2018 của Vụ 8,  VKSND tối cao trả lời VKSND tỉnh 

Vĩnh Long về phạm tội lần đầu. 
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ảnh hưởng đến AN, TTATXH…”. Việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có 
điều kiện theo quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự năm 2015 hiện gặp một số khó 
khăn do một số địa phương cấp xã không thống nhất tha tù trước thời hạn với lý do 
không bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo khoản 4 Điều 2 Thông tư số 
12/2018/TT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ Công an quy định việc tha tù trước thời 
hạn có điều kiện trong Công an nhân dân, mặc dù các phạm nhân này đáp ứng các 
điều kiện khác theo quy định. 

Giải đáp: Nội dung câu hỏi nêu trên là đề nghị hướng dẫn thực hiện việc xét 
tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 
01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. 

Hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP của Hội 
đồng thẩm phán TANDTC, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an, đã 
yêu cầu CQTHAHS CA các địa phương tiến hành xác minh để xác định các trường 
hợp tha ra không bảo đảm an ninh trật tự (có văn bản xác nhận của chính quyền địa 
phương nơi người được đề nghị tha tù về cư trú) thì không được xem xét, đề nghị 
Tòa án xét tha tù trước thời hạn có điều kiện.  

Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an chỉ đạo trại giam, cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh khi xét duyệt, thẩm định hồ sơ, danh sách đề 
nghị tha tù trước hạn có điều kiện phải xác minh nơi cư trú và xác nhận việc tha ra 
có đảm bảo an ninh trật tự hay không. Hiện các cơ quan có thẩm quyền khi xét 
duyệt đang thực hiện như vậy. Về nội dung vướng mắc này, Liên ngành Trung 
ương đang xem xét để thống nhất hướng dẫn thực hiện.    

Câu 3: Về văn bản thể hiện quan điểm của VKS về xét tha tù trước thời 
hạn có điều kiện (VKS An Giang, Tuyên Quang). 

Câu hỏi: Trong hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm 
giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-
VKSTC ngày 26/01/2018 của Viện trưởng VKSNDTC) chưa có mẫu văn bản thể 
hiện quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có 
điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 368 của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó văn 
bản thể hiện quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc đề nghị tha tù trước thời 
hạn có điều kiện chưa được thống nhất giữa các địa phương. 

Giải đáp 

Biểu mẫu số 36/TH ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 
26/01/2018 của Viện trưởng VKSNDTC quy định mẫu “Quan điểm của VKS về 
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việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án” theo 
quy định tại khoản 3 Điều 368 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đề nghị VKS 
An Giang, Tuyên Quang chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức thực hiện. 

Câu 4: Về việc công bố quyết định và tổ chức tha phạm nhân có quyết 
định tha tù trước thời hạn có điều kiện (VKS Hà Nội, An Giang, Tuyên Quang, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Bến Tre). 

Câu hỏi: Việc thực hiện tổ chức lễ công bố và thi hành quyết định tha tù 
trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 368 BLTTHS năm 2015 và Điều 7 
Thông tư số 12/TT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ Công an còn chưa thống nhất với 
hướng dẫn tại Công văn số 170/TANDTC-PC ngày 01/8/2018 của Tòa án nhân dân 
tối cao và Công văn số 460/ĐK-TK ngày 27/7/2018 của Tổng cục VIII (nay là Cục 
C10) - Bộ công an, cụ thể: Theo Điều 368 BLTTHS năm 2015 và Điều 7 Thông tư 
số 12/2018/TT-BCA thì ngay sau khi nhận được Quyết định tha tù trước thời hạn có 
điều kiện, cơ sở giam giữ phải tổ chức công bố quyết định, thực hiện các thủ tục và 
tiến hành tha phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nhưng theo Công 
văn số 170, Công văn số 460 nêu trên thì thời điểm có hiệu lực của Quyết định tha 
tù là sau 15 ngày kể từ ngày ký, ban hành và đến ngày quyết định có hiệu lực pháp 
luật cơ sở giam giữ mới cấp giấy chứng nhận và tha phạm nhân có Quyết định tha tù 
trước thời hạn có điều kiện. Do đó còn có quan điểm khác nhau trong thực hiện 
công bố quyết định và tha phạm nhân có Quyết định tha tù trước thời hạn có điều 
kiện. 

 Giải đáp 

  Nội dung vướng mắc này đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Điều 59 Luật 
thi hành án hình sự (sửa đổi), do vậy cần thống nhất thực hiện như sau: 

 Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trại 
giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải niêm yết 
danh sách phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại cơ sở giam giữ 
phạm nhân. Ngay sau khi quyết định tha tù trước thời hạn có hiệu lực pháp luật, 
trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy 
chứng nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện và tha phạm nhân. Thời gian thử 
thách được tính từ ngày quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có hiệu lực 
pháp luật. 

Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có 
trách nhiệm bàn giao hồ sơ phạm nhân cho cơ quan thi hành án hình sự Công an 
cấp huyện nơi người tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, cơ quan thi hành 
án hình sự cấp quân khu.  
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Câu 5: Tính thời gian thử thách còn lại của người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện (VKS Thừa Thiên Huế, Bến Tre). 

Câu hỏi: Theo nội dung của quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thì 
Tòa án căn cứ vào thời gian thực tế phạm nhân đã chấp hành án tính đến thời điểm 
Tòa án ra quyết định để ghi nhận thời gian thử thách của người được tha tù trước 
thời hạn có điều kiện phải chấp hành. Tuy nhiên, Tòa án lại ấn định thời điểm bắt 
đầu tính thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện kể từ 
ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.  

Thực tế công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương thì ngoài 
quyết định của Tòa án có ghi nhận thời gian thử thách còn lại người được tha tù 
trước thời hạn còn lại phải chấp hành, phía cơ sở giam giữ khi cấp giấy chứng nhận 
tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân được tha tù cũng ghi nhận thời 
gian thử thách còn lại phải chấp hành như trong quyết định của Tòa án, không có 
văn bản nào khác ghi nhận cụ thể, chính xác thời hạn tù còn lại mà người được tha 
tù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành khi vi phạm các nghĩa vụ trong thời 
gian thử thách. Nếu căn cứ vào khoảng thời gian thử thách do Tòa án ấn định trong 
quyết định tha tù để buộc họ phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành là 
không đúng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của người phải chấp hành 
án.  

Giải đáp: 

Khoản 3 Điều 66 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “Thời gian thử thách bằng 

thời gian còn lại của hình phạt tù”. Khoản 1 Điều 59 Luật THAHS (sửa đổi) quy 
định: “Thời gian thử thách được tính từ ngày quyết định tha tù trước thời hạn có 

điều kiện có hiệu lực pháp luật”. Do vậy, thống nhất thời gian thử thách bằng thời 
gian còn lại của hình phạt tù và mốc tính kể từ ngày Quyết định tha tù có hiệu lực 
pháp luật (sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong trường hợp VKS không có 
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm). 

Trong trường hợp cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, TAND nơi ra quyết 
định tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ mở phiên họp buộc người được tha tù 
trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành hình phạt tù còn lại (là thời gian thử 
thách được ghi trong quyết định tha tù trước thời hạn). Trình tự, thủ tục buộc người 
tha tù trước hạn vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên phải chấp hành hình phạt tù còn lại 
được quy định chi tiết, cụ thể tại Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) năm 2019. 
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Câu 6: Việc thực hiện chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện và chế 
định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (VKS Lào Cai, Trà Vinh). 

Câu hỏi: VKSND tỉnh gặp phải khó khăn vướng mắc trong việc xét giảm 
thời hạn chấp hành án phạt tù ở các kỳ của năm. Khi tính xét giảm thời hạn chấp 
hành án phạt tù của 01 quý trong năm thì quý đó có được tính xét tha tù trước thời 
hạn có điều kiện không? Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này.  

Trong 01 năm, phạm nhân có thể vừa được xét giảm án, vừa được xét tha tù 
trước hạn có điều kiện không. Chưa có quy định nên đề nghị có hướng dẫn. 

Giải đáp: 

Chế định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và chế định tha tù trước thời 
hạn có điều kiện là 02 chế định khác nhau. Cả hai chế định này đều thực hiện mỗi 
năm 03 đợt. Theo quy định của Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), thời điểm xét 
tha tù trước thời hạn có điều kiện: 

Việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện mỗi năm 03 đợt, 

vào thời điểm kết thúc quý I, kết thúc quý II và kết thúc năm xếp loại. 

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT- ngày 15/5/2013 của 
Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao quy định: “Thời điểm xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù”. 

1. Việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 03 
(ba) đợt, vào các dịp: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 
ngày Quốc khánh (2/9) và tết Nguyên đán. Đối với các trại giam, trại tạm giam 
thuộc Bộ Quốc phòng, thực hiện việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù vào 
dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân 
(22/12) thay cho dịp tết Nguyên đán”. 

Do vậy, ở cùng một thời điểm xét các đợt trong năm, sau khi có kết quả xếp 
loại thi đua chấp hành án phạt tù quí I, 6 tháng đầu năm, cuối năm, cơ sở giam giữ 
thực hiện việc rà soát và xét, đề nghị cho phạm nhân có đủ điều kiện tha tù trước 
thời hạn có điều kiện trước. Nếu họ không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tha 
tù trước thời hạn có điều kiện mà vẫn đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án 
phạt tù thì cơ sở giam giữ phải lập danh sách, hồ sơ đề nghị cho họ được hưởng 
chính sách giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. 

Trường hợp trước đó phạm nhân được xếp loại cải tạo khá, tốt quý I, đã 
được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4/2018, nhưng chưa đủ điều 
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kiện để xét tha tù trước thời hạn có điều kiện vào thời điểm kết thúc quý I; đến thời 
điểm kết thúc 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm đó, nếu phạm nhân có đủ điều kiện 
xét tha tù trước thời hạn có điều kiện thì cơ sở giam giữ phải lập hồ sơ đề nghị tha 
tù trước hạn cho họ; nếu cơ sở giam giữ không lập hồ sơ đề nghị tha tù trước hạn 
cho họ thì VKS cấp tỉnh phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn: kiến nghị cơ sở giam 
giữ lập hồ sơ đề nghị tha tù trước hạn cho họ.  

Nội dung vướng mắc này đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) 
giải đáp, trả lời tại Công văn số 1611/VKSTC-V8  ngày 19 tháng  4 năm 2019. 

Câu 7: Thời hạn mở phiên họp và thời hạn ban hành quyết định chấp 
nhận hoặc không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện (VKS Bến Tre). 

Câu hỏi: Chưa quy định thời hạn bao lâu kể từ ngày mở phiên họp Tòa án 
phải ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn 
cho phạm nhân. 

Giải đáp: 

Nội dung quy định về trình tự, thủ tục xét, quyết định tha tù trước thời hạn 
có điều kiện được quy định chi tiết tại Điều 368 BLTTHS năm 2015. Nội dung 
kiểm sát việc xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện được VKSND tối 
cao hướng dẫn thực hiện tại Mục 2, Phần I, Tài liệu tập huấn hướng dẫn kiểm sát 
tha tù trước hạn có điều kiện. 

Tại khoản 4 Điều 368 BLTTHS quy định: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ của cơ quan đề nghị, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, 
Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu phải mở phiên họp xét tha tù trước thời hạn 
có điều kiện; đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp để cử 
Kiểm sát viên tham gia phiên họp. Trường hợp Tòa án yêu cầu cơ quan lập hồ sơ 
bổ sung tài liệu thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan 
lập hồ sơ phải bổ sung tài liệu và gửi cho Tòa án, Viện kiểm sát”.  

Tại khoản 7 Điều 368 BLTTHS quy định “Phiên họp xét tha tù trước thời 
hạn có điều kiện được lập biên bản. Biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm mở 
phiên họp; thành phần tham gia phiên họp; nội dung, diễn biến phiên họp và quyết 
định của Hội đồng về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước 
thời hạn có điều kiện đối với từng phạm nhân. 

Sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên xem biên bản phiên họp, yêu cầu 
ghi những sửa đổi, bổ sung (nếu có) vào biên bản phiên họp; Chủ tịch Hội đồng 
phải kiểm tra biên bản, cùng với thư ký phiên họp ký vào biên bản”. 
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Câu 8: Về thẩm quyền kiểm sát lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có 
điều kiện đối với phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ (VKS tỉnh 
Gia Lai). 

Câu hỏi: Theo quy định, cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện 
có nhiệm vụ tổ chức họp xét, đề nghị và lập hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều 
kiện cho phạm nhân để đề nghị cấp trên quyết định. Tuy nhiên, không có quy 
định về việc Viện kiểm sát cấp huyện có nhiệm vụ kiểm sát hoạt động này, do 
đó cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện không thông báo và chuyển 
hồ sơ cho Viện kiểm sát để kiểm sát. Do vậy, Viện kiểm sát không thể xác định 
được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện họp xét, đề nghị tha tù 
trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân nào, đúng thủ tục theo quy định 
không ? 

Giải đáp: 

Nội dung quy định trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị xét, quyết định tha tù 
trước thời hạn có điều kiện được quy định chi tiết tại Điều 368 BLTTHS năm 
2015. Nội dung kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị xét, quyết định tha tù trước thời 
hạn có điều kiện được VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện tại Mục 1, Phần I Tài 
liệu tập huấn hướng dẫn kiểm sát tha tù trước hạn có điều kiện. 

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi 
phạm nhân đang chấp hành án kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn 
có điều kiện bảo đảm thẩm quyền, điều kiện, đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy 
định của Điều 66 Bộ luật Hình sự, Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy 
định của pháp luật khác có liên quan.  

Lưu ý: Khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều 
kiện cần chú ý:  

- Về thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện là các 
chủ thể được quy định tại khoản 1 Điều 368 BLTTHS, bao gồm: trại giam; trại tạm 
giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. 

Đối với phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ đủ điều kiện xét tha 
tù trước hạn thì Thủ trưởng cơ quan THAHS Công an cấp huyện có trách nhiệm tổ 
chức họp xét, đề nghị cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị tha tù 
trước thời hạn. 

Do vậy, thẩm quyền kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có 
điều kiện đối với phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ là VKSND cấp 
tỉnh, nơi phạm nhân đang chấp hành án.  
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Câu 9: Về việc thực hiện xong hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường 
thiệt hại, án phí trong xét tha tù trước thời hạn có điều kiện (VKS Khánh Hòa, 
Lạng Sơn, Bắc Ninh). 

Câu hỏi: Bản án tuyên về phần bồi thường dân sự được tách ra bằng vụ 

kiện khác khi có yêu cầu. Hồ sơ không thể hiện việc bồi thường hay chưa bồi 

thường cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì việc áp dụng điểm d khoản 1 

Điều 66 Bộ luật hình sự cần thống nhất như thế nào? 

Trả lời: Hồ sơ không thể hiện việc bồi thường hay chưa bồi thường cho 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan,Bản án có hiệu lực pháp luật có trong hồ sơ 
phạm nhân cũng không thể hiện, thì cơ quan có thẩm quyền đề nghị tha tù trước 
thời hạn có điều kiện vẫn  thực hiện việc đề nghị và quyết định tha tù trước thời 
hạn có điều kiện khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 66 BLHS. 

Hỏi: Áp dụng điểm a khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 
24/4/2018: Phạm nhân chưa chấp hành xong hình phạt tiền do đang có Quyết định 
tạm đình chỉ thi hành khoản tiền này. Lỗi thuộc cơ quan Nhà nước nên Hội đồng 
xét tha tù trước thời hạn có điều kiện vẫn quyết định tha tù trước thời hạn có điều 
kiện, mặc dù VKS đề nghị không chấp nhận. Hoặc trường hợp nghĩa vụ bồi thường 
là cấp dưỡng cho người già là cha mẹ của bị hại do không có định lượng về thời 
gian nên khó xác định việc đã thực hiện nghĩa vụ thế nào?  

Trả lời:  

Về nguyên tắc, xét tha tù trước hạn có điều kiện ngoài việc đủ điều kiện về 
thời gian chấp hành án, thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, 
được xếp loại cải tạo khá, tốt thì người được xét tha phải thỏa mãn điều kiện “đã 

chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

và án phí ” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 66 BLHS năm 2015. 

Nên khi xét tha nếu không có tài liệu chứng minh hoàn thành nghĩa vụ dân 
sự là phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí như quy định nêu trên thì 
trường hợp đó không được xem xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Trường hợp phạm nhân chưa chấp hành xong hình phạt tiền do đang có 
Quyết định tạm đình chỉ thi hành khoản tiền này. Lỗi thuộc cơ quan Nhà nước nên 
Hội đồng xét tha tù trước hạn có điều kiện vẫn quyết định tha tù trước thời hạn có 
điều kiện là đúng, phù hợp với quy định và bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp 
cho người chấp hành án. 



10 
Oanh – PTP3 V8 

Riêng trường hợp nghĩa vụ bồi thường là cấp dưỡng cho người già là cha mẹ 
của bị hại phải có tài liệu chứng minh xác nhận đã thực hiện việc cấp dưỡng theo 
quyết định của Bản án tuyên. Định lượng về thời gian được thực hiện theo Quyết 
định của Bản án tuyên. Việc thực hiện đúng thời hạn về nghĩa vụ cấp dưỡng theo 
bản án và được xác nhận được hiểu đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình 

phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. 

Câu 10:  Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của người được tha tù 
trước thời hạn có điều kiện (VKS Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Hà Nội, 
Ninh Bình). 

Câu hỏi: - Tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 
của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: 

“Điều 6. Điều kiện rút ngắn thời gian thử thách 

Người được tha tù trước thời hạn có thể được rút ngắn thời gian thử thách 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách; 

2. Có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách, người 

được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa 

vụ; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm và lập thành tích trong lao động 

sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc... được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng”. 

Về khoản 2 Điều 6 nêu trên hiện nay có hai cách hiểu khác nhau: 

Cách hiểu thứ nhất: Người được tha tù trước thời hạn có thể được rút ngắn 
thời gian thử thách khi trong thời gian thử thách có một trong các điều kiện:  

+ Chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ;  

+ Tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm; 

+ Là lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc..; 

+ Được cơ quan cấp tỉnh trở lên khen thưởng”. 

Cách hiểu thứ hai: Người được tha tù trước thời hạn có thể được rút ngắn 
thời gian thử thách phải có đủ các điều kiện nêu trên. Với cách hiểu này, trên thực 
tế rất khó có trường hợp người được tha tù trước thời hạn nào có đủ điều kiện để 
được xem xét lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách. 

Giải đáp: 

 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đã ban hành Thông báo số 126/TB-
VKSTC ngày 4/4/2019 về công tác kiểm sát việc xét rút ngắn thời gian thử thách 
tha tù trước thời hạn có điều kiện liên quan đến nội dung câu hỏi trên. Cụ thể: 
Người được tha tù trước hạn có điều kiện có thể được rút ngắn thời gian thử thách 
khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 01/2018/NQ-
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HĐTP, cụ thể: Đã chấp hành ít nhất ½ thời gian thử thách; chấp hành nghiêm pháp 
luật, các nghĩa vụ; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm và lập thành tích 
trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan cấp tỉnh trở lên 
khen thưởng. 

Câu 11:  Về việc rút ngắn thời gian thử thách, mức rút ngắn thời gian thử 
thách và trình tự, thủ tục bắt thi hành án đối với người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện bị buộc  chấp hành hình phạt tù còn lại , thẩm quyền truy nã 
người được tha tù bỏ trốn (VKS An Giang, Vĩnh Phúc). 

        Câu hỏi:  

1. Chưa có quy định mốc thời gian tối thiểu phải chấp hành thời gian thử 
thách đối với người được tha tù trước thời hạn là bao nhiêu mà chỉ quy định mức 
rút ngắn tối đa đến 02 năm khi chấp hành ½ thời gian thử thách. Do vậy, đối với 
người được tha tù trước hạn có mức thử thách 04 năm, sau khi chấp hành được 02 
năm thì có thể rút ngắn hết thời hạn 02 năm còn lại hay không? Trong khi đối với 
án treo thì dù rút ngắn thử thách nhưng phải người bị kết án bắt buộc phải chấp 
hành ít nhất 3/4 thời gian thử thách. 

2. Tại khoản 4 Điều 66 BLHS 2015 có quy định đối với trường hợp bị xử phạt 
vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy 
bỏ quyết định tha tù phần hình phạt còn lại. Còn quan điểm cho rằng vi phạm hành 
chính này như vi phạm giao thông… thì có bị áp dụng không hay chỉ vi phạm hành 
chính theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP hoặc xử phạt hành chính đối với hành vi 
phạm tội chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự (buôn bán thuốc lá điếu chưa 
đủ số lượng theo quy định) và khi hủy bỏ quyết định tha tù thì có được trừ thời 
gian đã được rút ngắn thử thách không ?   

Giải đáp: 

1. Tại Điều 7 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 Hướng dẫn áp 
dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều 
kiện, quy định về mức rút ngắn thời gian thử thách: “Mỗi năm người được tha tù 

trước thời hạn có điều kiện có thể được xem xét, rút ngắn thời gian thử thách 01 

lần từ 03 tháng đến 02 năm. Quyết định rút ngắn thời gian thử thách phải ghi rõ 

thời gian thử thách còn lại cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Trường hợp thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện còn lại dưới 03 tháng thì Tòa án có thể quyết định rút ngắn hết thời gian 

thử thách còn lại”. 

Điều 64 Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) quy định: Người được tha tù 

trước hạn có điều kiện có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng 
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phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ít nhất 3/4 thời gian thử thách trừ trường hợp 

người được tha tù trước hạn có điều kiện dưới 18 tuổi, đã lập công, đã quá già yếu 

hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì Tòa án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn 

lại. 

 Như vậy, theo quy định trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện có thời gian thử thách 4 năm khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 6 
Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 và Điều 64 Luật thi hành án hình 
sự (sửa đổi) có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải đảm 
bảo thực tế đã chấp hành ít nhất 3/4 thời gian thử thách và khi thời gian thử thách 
còn lại dưới 3 tháng thì Tòa án có thể xem xét, quyết định rút ngắn hết thời gian 
thử thách còn lại trừ trường hợp người được tha tù trước hạn có điều kiện dưới 18 
tuổi, đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì Tòa án có thể rút 
ngắn hết thời gian thử thách còn lại. 

2. Căn cứ khoản 4 Điều 66 BLHS 2015 và khoản1 Điều 5 Nghị quyết 
01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của 
Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định: Trong thời gian thử 
thách nếu người được tha tù trước hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần 
trở lên hoặc bị xử lý hành chính 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết 
định tha tù trước hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành 
phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. 

 Như vậy, theo quy định trường hợp trong thời gian thử thách bị xử lý hành 
chính 02 lần trở lên (bất kể bị xử lý hành chính về hành vi gì) đều có thể bị hủy bỏ 
quyết định tha tù trước hạn có điều kiện và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt 
tù còn lại chưa chấp hành (không được trừ thời gian đã được rút ngắn thử thách). 

       Câu 12: Về thẩm quyền kiểm sát thi hành quyết định tha tù trước thời hạn 
có điều kiện (VKS Đắk Lắk). 

Câu hỏi: Các đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi về địa 
phương, thuộc diện quản lý của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư 
trú. Tuy nhiên hiện nay, cấp trên chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về công tác 
kiểm sát thi hành phạt tù đối với các đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều 
kiện liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát cấp huyện. Do đó, việc lập hồ sơ 
theo dõi kiểm sát đối tượng này có thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát cấp huyện 
hay không.  

 Giải đáp: 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn 26/HD-VKSTC ngày 
26/6/2018 Hướng dẫn triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện. Trong 
đó, tại Mục 4.3 quy định “Viện kiểm sát cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát 
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cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi người 
được tha tù trước hạn có điều kiện về cư trú. Nếu phát hiện người được tha tù trước 
thời hạn có điều kiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 66 Bộ luật Hình sự (cố ý 
vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên 
trong thời gian thử thách) thì kiểm sát việc lập hồ sơ, danh sách đề nghị hủy quyết 
định tha tù trước thời hạn có điều kiện”. 

     Tuy nhiên, tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định mới, do đó thực tế còn 
thiếu văn bản hướng dẫn về khâu công tác này. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 
8) đã hướng dẫn nội dung này tại tập Tài liệu tập huấn “Hướng dẫn về kiểm sát tha 
tù trước thời hạn có điều kiện”. 

  Câu 13:  Việc gửi Thông báo tiếp nhận người chấp hành án phạt tù cho 
VKS và nội dung, thẩm quyền kiểm sát THAPT; kiểm sát ủy thác thi hành án 
(VKS Nam Định). 

Câu hỏi:  

1. Khoản 3 Điều 26 Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định: “Trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận người chấp hành án, trại giam, trại tạm 
giam,cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho Tòa án đã 
ra quyết định thi hành án, thân nhân của người chấp hành án phạt tù biết và báo cáo 
cơ quan quản lý thi hành án hình sự” nhưng không quy định phải thông báo cho 
VKS dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm sát; tương tự như trên, cơ quan thi 
hành án công an cấp huyện cũng không thông báo cho VKS cùng cấp các trường 
hợp cơ quan thi hành án Công an cấp huyện tiếp nhận người phải thi hành án phạt 
tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ do TAND cấp tỉnh ra quyết định 
thi hành án.  

2. Về ủy thác thi hành án hình sự: Việc ủy thác THAHS hiện không được quy 
định trong Luật THAHS. Do vậy, khi ủy thác THAHS gặp nhiều khó khăn trong 
việc xác định thời gian tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ ủy thác gồm những tài liệu gì, trước 
khi Tòa án ủy thác đến địa phương khác có phải trực tiếp đi xác minh hay không, 
vì có trường hợp Tòa án ủy thác THA đến địa phương nhưng bị án không có ở địa 
phương. 

Giải đáp: 

1. Luật thi hành án hình sự năm 2010 và Luật THAHS (sửa đổi) đều không 
quy định việc trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp 
huyện phải thông báo việc tiếp nhận người chấp hành án cho VKS. Đồng thời Quy 
chế nghiệp vụ số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối 
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cao quy định nội dung kiểm sát thi hành án phạt tù, trong đó chỉ quy định nội dung 
VKS kiểm sát việc Tòa án ra quyết định thi hành án, quyết định ủy thác thi hành 
án, quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (Điều 11); Kiểm sát việc thi 
hành quyết định thi hành án phạt tù (Điều 12). Do vậy, quá trình kiểm sát trực tiếp 
tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự CA cấp huyện nếu phát 
hiện thủ tục đề nghị đưa người có quyết định thi hành án đi chấp hành án (Điều 22 
Luật THAHS năm 2010) hoặc thủ tục tiếp nhận người chấp hành án của trại giam, 
trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự CA cấp huyện không thực hiện đúng 
theo quy định tại Điều 26 Luật THAHS năm 2010 thì VKS kháng nghị, kiến nghị 
yêu cầu khắc phục vi phạm. 

Trường hợp TAND cấp tỉnh ra quyết định thi hành án đối với người phải thi 
hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, khoản 1 Điều 24 Quy 
chế 501/QĐ-VKSTC quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được quyết định thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ của Tòa án nhân 

dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu, Viện kiểm sát cùng cấp phải sao gửi 

quyết định đó cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, 

làm việc hoặc học tập, Viện kiểm sát quân sự khu vực có thẩm quyền biết để kiểm 

sát. Viện kiểm sát đã nhận được quyết định phải thông báo cho Viện kiểm sát nhân 

dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu biết việc đã nhận được quyết 

định”. Do vậy, quá trình kiểm sát tại cơ quan thi hành án hình sự CA cấp huyện, 
VKS phải căn cứ vào quyết định thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ 
của Tòa án nhân dân cấp tỉnh mà Viện kiểm sát cấp tỉnh đã sao gửi quyết định đó 
cho VKSND cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, làm việc hoặc học tập biết để 
kiểm sát. Cơ sở pháp lý để thực hiện nội dung kiểm sát thi hành án treo, cải tạo 
không giam giữ là Điều 62, Điều 73 Luật THAHS năm 2010 và Điều 24 Quy chế 
nghiệp vụ 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017.  

2. Việc ủy thác THAHS được quy định tại Điều 364 BLTTHS năm 2015 và 
được hướng dẫn thực hiện theo tiết 2.1 mục 2, phần I Nghị quyết số 02/2007/NQ-
HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao (kiểm sát việc ủy 
thác thi hành án vẫn vận dụng tinh thần tại các văn bản hướng dẫn của các văn bản 
BLTTHS năm 2003 nếu không trái với quy định của BLTTHS năm 2015). 

Kiểm sát việc quyết định ủy thác thi hành án được quy định tại Điều 11 Quy 
chế nghiệp vụ 501/QĐ-VKSTC. Theo đó, Viện kiểm sát kiểm sát việc ra quyết 
định ủy thác cho Toà án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án theo quy định tại 
Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự. Trường hợp phát 
hiện vi phạm của Tòa án đã xét xử sơ thẩm, thì tùy từng trường hợp cụ thể, Viện 
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kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm hoặc ra 
văn bản yêu cầu Tòa án thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác 
thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp với Toà án đã ra quyết định ủy thác phải thông 
báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án nhận ủy thác biết để 
kiểm sát. Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án nhận ủy thác phải thông báo lại cho 
Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án đã ủy thác biết việc đã nhận được thông báo. 

Câu 14:  Về việc quản lý, giám sát người được hoãn THAPT và việc xác 
định thời hạn hoãn trong trường hợp hoãn với  lý do là lao động duy nhất 
(VKS Bắc Ninh, Nam Định). 

Câu hỏi: 

1. Luật thi hành án hình sự chưa quy định Toà án có trách nhiệm gửi quyết 
định hoãn thi hành án phạt tù cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn để quản lý 
các bị án được hoãn thi hành án, chính vì vậy đã dẫn đến tình trạng Uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn không quản lý được các đối tượng hoãn thi hành án. 

2. Hoãn thi hành án lý do là lao động duy nhất, khi hết thời hạn được hoãn 
họ tiếp tục có đủ điều kiện được hoãn và muốn được hoãn tiếp thì giải quyết như 
thế nào ? Việc hoãn THA của bị án là lao động duy nhất, theo quy định tại điều 67 
Bộ luật hình sự quy định: “Người bị xử phạt tù là lao động duy nhất trong gia đình, 
nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn 
đến 01 năm”. Thực tế có trường hợp sau khi hết thời hạn được hoãn 01 năm nhưng 
vẫn tiếp tục xin hoãn, có đầy đủ thủ tục xác định là lao động duy nhất trong gia 
đình thì cơ quan có thẩm quyền xử lý trường hợp này như thế nào? Có cho bị án 
được tiếp tục hoãn THA?  

Giải đáp: 

1. Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) năm 2019 đã xử lý, giải quyết các 
vướng mắc về việc UBND cấp xã, phường, thị trấn không quản lý được các đối 
tượng hoãn thi hành án do Luật THAHS năm 2010 chưa quy định Toà án có trách 
nhiệm gửi quyết định hoãn thi hành án phạt tù cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn. 

Nội dung này đã được Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) quy định tại Điều 
25 “Thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù”. Cụ thể:  

Khi nhận được quyết định hoãn chấp hành án của Tòa án, cơ quan thi hành 
án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải 
ngừng việc làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án, sao gửi 
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quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được 
hoãn chấp hành án cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó và lập 
hồ sơ theo dõi người được hoãn chấp hành án phạt tù. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoãn chấp 
hành án phạt tù, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành 
án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người được hoãn chấp hành án đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội đang quản lý người đó để thông 
báo quyết định hoãn chấp hành án phạt tù và yêu cầu người được hoãn chấp hành 
án phạt tù cam kết bằng văn bản chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Người được 
hoãn chấp hành án phạt tù phải có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do 
bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp người được hoãn chấp hành 
án phạt tù không cam kết thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ 
quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản và thông báo cho Tòa án đã ra 
quyết định hoãn chấp hành án phạt tù để xử lý theo thẩm quyền.  

Trường hợp người được hoãn chấp hành án không có mặt theo yêu cầu triệu 
tập thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự 
cấp quân khu phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để xác minh 
và yêu cầu họ có mặt tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội để làm thủ 
tục thông báo và cam kết chấp hành pháp luật. 

Trường hợp người được hoãn chấp hành án vì lý do bệnh nặng đang điều trị 
tại bệnh viện hoặc tại nhà mà không thể có mặt theo yêu cầu triệu tập thì cơ quan 
thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu 
phối hợp với Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội và bệnh viện nơi điều trị, 
gia đình người được hoãn để làm thủ tục thông báo quyết định hoãn chấp hành án 
phạt tù và cam kết chấp hành pháp luật. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản sao quyết định 
hoãn chấp hành án phạt tù, Uỷ ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao 
quản lý người được hoãn phải lập hồ sơ quản lý người được hoãn chấp hành án 
phạt tù. 

Hằng tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý 
người được hoãn chấp hành án phạt tù phải báo cáo cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu về việc quản lý 
người được hoãn chấp hành án.  

2. Việc xác định về thời hạn hoãn, cần chú ý “Người bị xử phạt tù là người 

lao động duy nhất trong gia đình hoặc do nhu cầu công vụ được hoãn một lần 

hoặc nhiều lần, nhưng tổng số thời gian được hoãn tối đa là một năm” (tiết c, 
điểm 7.3, mục 7 Nghị quyết số 01/2007 của HĐTP TANDTC). Do vậy, quá trình 
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kiểm sát cần lưu ý, nếu tổng số thời gian được hoãn đối với đối tượng hoãn là lao 
động duy nhất hoặc nhu cầu công vụ mà quá 01 năm, phải kịp thời phát hiện để 
kháng nghị yêu cầu hủy quyết định hoãn trái quy định của pháp luật.  

Hoặc vướng mắc trong xác định điều kiện hoãn, với lý do là lao động duy 
nhất cần chú ý việc xác nhận phải căn cứ vào cả lý lịch bị án nêu trong bản án và 

hộ khẩu. Trường hợp người bị kết án có nhiều anh chị em thì những người con 
thực tế này đều phải có nghĩa vụ nuôi cha, mẹ theo quy định của khoản 2 Điều 71 
Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định quyền và nghĩa vụ chăm sóc nuôi 
dưỡng của con cái đối với cha mẹ, thay cho người phải đi chấp hành án. Quy định 
này, về cơ bản vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại điểm h, tiểu mục 1.3, mục 1 Phần 
III của Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của HĐTP TANDTC: 
“Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người bị kết án thường trú về việc 

người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành 

hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt”. 

Câu 15:Thời hạn xét hoãn chấp hành án phạt tù (VKS Ninh Bình) 

Câu hỏi: Luật thi hành án hình sự năm 2010 quy định trong thời hạn 07 ngày 
kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, người chấp hành án có quyền làm 
đơn xin hoãn thi hành án, hết thời hạn này người chấp hành án phải có mặt tại trụ 
sở CQTHAHS để làm thủ tục đi thi hành án. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày 
nhận được đơn xin hoãn thi hành án, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án 
phải xem xét, quyết định. Trên thực tế, xảy ra trường hợp, vào ngày thứ 6 sau khi 
nhận được quyết định thi hành án, người chấp hành án mới gửi đơn xin hoãn thi 
hành án đến Tòa án có thẩm quyền. Để có căn cứ xem xét, giải quyết đơn, Tòa án 
cần có thời gian xác minh, vì vậy Tòa án đã ban hành Công văn với nội dung tạm 
dừng thi hành án. Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về trường hợp này. 

Giải đáp: 

Kiểm sát thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, căn cứ vào Điều 67 BLHS 
năm 2015; khoản 2 Điều 23 Luật thi hành án hình sự năm 2010 (hoặc Điều 24 Luật 
thi hành án hình sự (sửa đổi) có hiệu lực). 

Tuy nhiên, việc xét hoãn và thời hạn xét hoãn chấp hành án phạt tù trước khi 
BLHS, BLTTHS 2015 có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/01/2018) được thực 
hiện theo quy định tại Điều 261BLTTHS năm 2003, được hướng dẫn tại tiết 1.5, 
mục 1, phần III Nghị quyết 02/2007 ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán 
TANDTC, trong đó quy định: thời hạn xét hoãn là 05 ngày làm việc kể từ ngày 
Tòa án nhận được hồ sơ và được gia hạn bằng quy định: nếu tài liệu chưa đủ thì 
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yêu cầu bổ sung và thời hạn 05 ngày làm việc được tính lại kể từ ngày Tòa án nhận 
được tài liệu bổ sung. 

Hiện nay, thủ tục hoãn THAHS không quy định ở BLTTHS năm 2015 và 
thủ tục này được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật THAHS năm 2010. 

Tuy nhiên, áp dụng nguyên tắc có lợi cho người chấp hành án, được hướng 
dẫn tại Công văn số 5024/VKSTC-V14 ngày 19/11/2018 của Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao về giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của BLTTHS và nghiệp 
vụ THQCT, kiểm sát giải quyết VAHS trong ngành KSND đã giải đáp: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2015, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm 
pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Do đó, 
các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành BLTTHS năm 2003 đã hết 
hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên, nếu nội dung quy định tại điều luật của 
BLTTHS năm 2003 và BLTTHS năm 2015 giống nhau thì nghiên cứu, giải quyết 
vụ án, vụ việc có thể vận dụng tinh thần tại hướng dẫn của các văn bản hướng dẫn 
BLTTHS năm 2003 (không trái với quy định của BLTTHS năm 2015) nhưng 
không viện dẫn điều, khoản của văn bản đó. 

Do vậy, việc kiểm sát thời hạn xét hoãn chấp hành án phạt tù vẫn vận dụng 
tinh thần tại các văn bản hướng dẫn của các văn bản BLTTHS năm 2003 (không 
trái với quy định của BLTTHS năm 2015) là tiết 1.5, mục 1, phần III Nghị quyết số 
02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao 
hướng dẫn về việc hoãn chấp hành án phạt tù. 

Câu 16: Về việc phạm nhân chấp hành án tại Nhà tạm giữ (VKS Nam 
Định). 

* Hỏi: Luật thi hành tạm giữ, tạm giam chưa có quy định hướng dẫn cụ thể, 

trường hợp nào Nhà tạm giữ có phạm nhân thi hành án. Thực tế qua kiểm sát Nhà 

tạm giữ không thường xuyên tạm giữ, tạm giam 30 người; không có buồng quản lý 

phạm nhân; số buồng tạm giữ, tạm giam còn thiếu nhưng vẫn có 01 phạm nhân 

chấp hành án. 

Trả lời:  

- Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam: Khoản 2 Điều 13 quy định thì “… 

ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ, 
quyền hạn tiếp nhận, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân và thực hiện 
các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự”. 

- Khi tiến hành kiểm sát, Viện kiểm sát thấy Nhà tạm giữ không đảm bảo 
quy định tại mục a, khoản 1 Điều 14 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam “Nhà tạm giữ 
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có buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng kỷ luật, buồng quản lý phạm nhân; có 
các công trình phục vụ việc quản lý giam giữ…”, thì căn cứ Luật tổ chức VKSND 
năm 2014, Quy chế số 501/QĐ- VKSTC về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm 
giam và thi hành án hình sự của Viện trưởng VKSNDTC để ban hành Kiến nghị, 
Kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. 

* Hỏi: Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi 

hành án thì cơ quan THAHS Công an cấp huyện phải đưa bị án đang bị tạm giam 

tại Nhà tạm giữ đến trại tạm giam để chờ thi hành án. Do không có quy định thời 

hạn nên nhiều trường hợp bị án đã nhận được quyết định thi hành án phạt tù 

nhưng vẫn bị tạm giam tại nhà tạm giữ; Một số trường hợp cơ quan THAHS cấp 

huyện căn cứ khoản 2 Điều 171 Luật THAHS năm 2010 làm công văn báo cáo cơ 

quan Quản lý THAHS, Bộ Công an xin giữ bị án ở lại chấp hành án tại nhà tạm 

giữ, Công an cấp huyện và tiếp tục tạm giam bị án cho đến khi có quyết định của 

Cơ quan THAHS, Bộ Công an quyết định cho bị án chấp hành án tại Nhà tạm 

giữ,dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm sát. 

Trả lời:  

Thời hạn Cơ quan THAHS Công an cấp huyện phải đưa bị án đang bị 
tạm giam tại nhà tạm giữ đến trại tạm giam để chờ thi hành án: 

Trường hợp thứ nhất: Theo quy định tại Mục a, khoản 1 Điều 14 Luật thi 
hành tạm giữ, tạm giam “Nhà tạm giữ có buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng 
kỷ luật, buồng quản lý phạm nhân; có các công trình phục vụ việc quản lý giam 
giữ…”, mà không có buồng giam “Người đang chờ chấp hành án phạt tù”. Cơ 
quan THAHS Công an cấp huyện căn cứ khoản 6 Điều 15 Luật thi hành án hình sự 
quy định nhiệm vụ của cơ quan THAHS Công an cấp huyện “Lập hồ sơ và báo cáo 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh để đề nghị cơ quan quản lý thi hành 
án hình sự thuộc Bộ Công an ra quyết định đưa người bị kết án phạt tù đang ở nhà 
tạm giữ, ..”; Điều 22 Luật thi hành án hình sự “Trường hợp người bị kết án phạt tù 
đang bị tạm giam thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 
định thi hành án, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện phải tống đạt quyết định thi hành án cho người bị kết án và báo 
cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh”. Đồng thời căn cứ Khoản 4 Điều 
19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, yêu cầu Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam ra 
quyết định điều chuyển đến trại tạm giam để quản lý trong buồng giam “Người 
đang chờ chấp hành án phạt tù” 

Trường hợp thứ hai: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 5 Mục III Thông tư số 
35/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Công an Quy định danh mục và quản lý 
các công trình xây dựng nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân “b)Nhà 
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giam gồm: Các buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người đang chờ chấp 
hành án phạt tù, buồng quản lý phạm nhân chấp hành án phạt tù”. Như vậy nhà tạm 
giữ đáp ứng điều kiện có buồng giam “Người đang chờ chấp hành án phạt tù” thì 
vẫn để người bị kết án phạt tù chờ chuyển trại giam tại nhà tạm giữ, chờ quyết định 
của Cơ quan Quản lý THAHS Bộ Công an quyết định. 

Việc Cơ quan THAHS Công an cấp huyện căn cứ khoản 2 Điều 171 Luật 
THAHS năm 2010 làm công văn báo cáo cơ quan Quản lý THAHS Bộ Công an 

xin giữ bị án ở lại chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an cấp huyện và tiếp tục 

tạm giam bị án cho đến khi có quyết định của cơ quan Quản lý THAHS, Bộ 
Công an quyết định cho bị án chấp hành án tại nhà tạm giữ:  

Căn cứ  khoản 6 Điều 15, Điều 22, Điều 171 Luật thi hành án hình sự năm 
2010 (K7 Điều 16, Điều 23, K2 Điều 195 Luật THAHS sửa đổi) thì Cơ quan 
THAHS Công an cấp huyện không có thẩm quyền đề nghị cơ quan Quản lý thi 
hành án hình sự Bộ Công an quyết định cho bị án chấp hành án tại Nhà tạm giữ. 
Khi tiến hành kiểm sát, VKSND cấp huyện phát hiện vi phạm cần kiến nghị yêu 
cầu cơ quan THAHS Công an cấp huyện thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 
22 Luật Thi hành án hình sự (Điều 23 Luật THAHS sửa đổi). 

Câu 17: Về việc các trường hợp tại ngoại không tự nguyện thi hành án 
và có biểu hiện ốm, tâm thần (VKS Nam Định). 

* Hỏi: Trường hợp bị án bị phạt tù tại ngoại khi có quyết định thi hành án 

của Tòa án thì không tự nguyện thi hành án và có biểu hiện ốm, tâm thần. 

 Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 22 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 (K4 
Điều 23 Luật THAHS sửa đổi có hiệu lực): “Trường hợp người bị kết án phạt tù 
đang tại ngoại thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thi 
hành án, người chấp hành án phải có mặt tại trụ sở cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu được chỉ định 
trong quyết định thi hành án. Quá thời hạn trên mà người đó không có mặt, Cảnh 
sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải thi hành án”.  

Nếu người bị kết án sức khỏe yếu, bị HIV không tự chăm sóc được bản thân 
thì phải  hướng dẫn họ làm đơn xin hoãn, đồng thời cung cấp những tài liệu y tế 
(kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV theo quy định của Bộ Y tế và hồ sơ bệnh án xác 
định là đang có các nhiễm trùng cơ hội và tiên lượng xấu) theo quy định tại khoản 
1 Điều 23 và tại tiểu mục 1.1 đến 1.3, Mục 1 Phần III Nghị quyết số 02/2007/NQ-
HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao. Trường hợp 
người bị kết án và gia đình không có điều kiện để chứng minh họ bị bệnh nặng, thì 
3 cơ quan tư pháp phối hợp giải quyết, theo hướng cơ quan  nào đề nghị thì cơ 
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quan đó lập hồ sơ và có trách chứng minh tình trạng bệnh của người bị kết án 
(trưng cầu giám định về tình trạng bệnh tật). 

* Hỏi: Thẩm quyền trưng cầu giám định tâm thần đối với trường hợp người 

bị kết án phạt tù tại ngoại có biểu hiện tâm thần. 

 Trả lời: Căn cứ khoản 4 Điều 22 Luật Thi hành án hình sự “Trường hợp 
người bị kết án phạt tù đang tại ngoại thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận 
được quyết định thi hành án, người chấp hành án phải có mặt tại trụ sở cơ quan thi 
hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu 
được chỉ định trong quyết định thi hành án. Quá thời hạn trên mà người đó không có 
mặt, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp hoặc Cảnh vệ tư pháp thực hiện áp giải thi hành án”.  

Nếu người bị kết án có biểu hiện tâm thần, căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 110;  
khoản 3 Điều 116 Luật thi hành án hình sự năm 2010 (Điều 132, Điều 138 Luật 
THAHS sửa đổi có hiệu lực), thì trong giai đoạn thi hành án Tòa án có thẩm quyền 
quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, do vậy, Cơ quan THAHS cấp 
huyện đề nghị TAND có thẩm quyền trưng cầu giám định, khi có kết quả giám 
định, Tòa án có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh./. 



GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG KIỂM SÁT TẠM GIỮ, TẠM 
GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

(Hội nghị tập huấn ngày 04/4/2013) 

I. Trong việc tạm giữ, tạm giam: 

1. Bắt đối tượng ma túy, cần phải giám định để xử lý, trong thời gian chờ 

kết quả giám định đối tượng bị chết hoặc bỏ trốn thì trách nhiệm pháp lý giải 

quyết thế nào?  

Khi CQĐT bắt đối tượng có hành vi liên quan đến ma túy cần phải giám 

định để xử lý cần xem xét việc bắt giữ của CQĐT bắt trong trường hợp nào, có 

ra lệnh tạm giữ hay không, có đưa người tạm giữ vào nhà tạm giữ hay không, 

trình tự thủ tục đối với người bị tạm giữ có đúng quy định của BLTTHS không? 

(Điều 81, 82, 83, 84, 86, 87 BLTTHS). Nếu việc đưa người bị tạm giữ vào nhà 

tạm giữ đúng theo thủ tục tố tụng quy định thì trách nhiệm trong công tác quản 

lý giam giữ để người bị tạm giữ trốn, chết thuộc trách nhiệm của Trưởng nhà 

tạm giữ theo quy định của pháp luật.  

2. Thời hạn tạm giữ tính từ khi nào (lập biên bản bắt, lập xong biên bản 

bắt, sau khi lập xong biên bản bắt vài giờ hay khi đưa vào nhà tạm giữ)?. 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự “Thời hạn 

tạm giữ không được quá 03 ngày kể từ khi CQĐT nhận người bị bắt”. 

3. VKS yêu cầu thực hiện đúng chế độ mặc, vì cho người tạm giữ, tạm 

giam mặc quần đùi, nhưng CQĐT không chấp nhận vì sợ người bị tạm giữ, tạm 

giam tự sát? 

Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Quy chế về tạm giữ, tạm giam thì trong thời gian 

bị giam, giữ, người bị tạm giữ, tạm giam được sử dụng quần áo, chăn, chiếu, 

màn của cá nhân, nếu thiếu thì Nhà tạm giữ, Trại tạm giam cho mượn theo tiêu 

chuẩn mỗi người gồm: 1 chiếu, 1 màn (loại cá nhân), 1 chăn, 1 đôi dép và 2 bộ 

quần áo dài theo mẫu thống nhất do Bộ trưởng BCA, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định. 

Như vậy, mặc quần áo là quyền của người bị tạm giữ, tạm giam nhưng 

phải đảm bảo đúng nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam. Trưởng Nhà tạm giữ, 

Giám thị trại tạm giam phải có trách nhiệm quản lý và có những biện pháp giáo 

dục phòng ngừa theo quy định của pháp luật để chống người bị tạm giữ, tạm 

giam không tự sát. 

Nếu nhà tạm giữ, trại tạm giam không cho người bị tạm giữ, tạm giam 

mang quần áo vào buồng giam, giữ hoặc thiếu mà không cho mượn theo tiêu 

chuẩn nêu trên thì kháng nghị yêu cầu thực hiện đúng quy định. Nếu nhà tạm 

giữ, trại tạm giam không cho người bị tạm giữ, tạm giam mặc quần áo vì lý do 

sợ người bị tạm giữ, tạm giam tự sát là vi phạm quyền của của người bị giam 

giữ vì pháp luật không cấm và tước bỏ quyền được mặc quần áo của người bị 
giam, giữ.  



4. Việc tính tỷ lệ đối với trường hợp bắt giữ hình sự nhưng không khởi tố 

do theo yêu cầu của bị hại thế nào? Có được trừ đi không?  

Việc tính tỷ lệ bắt giữ hình sự phải tính tất cả đối với những trường hợp đã 

bắt giữ hình sự nhưng không khởi tố do yêu cầu bị hại và không được trừ đi. 

Tuy nhiên khi xem xét để đánh giá chất lượng bắt giữ cần xem xét đến trường 

hợp này theo quy định tại Điều 13 và Khoản 1, Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

5. Nghị định 89/1998/NĐ-CP không quy định rõ vi phạm nào áp dụng 

hình thức kỷ Luật nào mà giao cho Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm 

giam QĐ khó cho công tác kiểm sát.  

Căn cứ Điều 32 Quy chế tạm giữ, tạm giam thì: Người bị tạm giữ, tạm 

giam vi phạm quy chế, nội quy của nhà tạm giữ, trại tạm giam thì tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật: Cảnh cáo 

hoặc phạt giam riêng ở buồng kỷ luật và có thể bị cùm một chân. Việc thi hành 

kỷ luật do Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam quyết định bằng văn 

bản. Biên bản việc vi phạm và quyết định hình thức kỷ luật được đưa vào hồ sơ. 

Như vậy, chỉ kiểm sát việc lập biên bản vi phạm nội quy, ra quyết định xử 

lý kỷ luật và lưu hồ sơ biên bản. Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng nhà tạm 

giữ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của người bị giam giữ để áp dụng hình 

thức kỷ luật, nếu có căn cứ cho rằng Giám thị trại tạm giam hoặc Trưởng nhà 

tạm giữ xử lý không căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, xử lý không công 

bằng thì kiến nghị, kháng nghị yêu cầu căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm để 

xử lý vi phạm. 

6. Việc xử lý người tạm giữ khi hết thời hạn tạm giữ trong trường hợp 

khởi tố bị can và không cần thiết chuyển tạm giam thì luật không quy định xử lý 

như thế nào?. Nên, thực tế có nơi vẫn ra “quyết định trả tự do”, có nơi chỉ ra 

quyết định “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Việc thực hiện này rõ ràng là không thống 

nhất. Theo chúng tôi, trong trường hợp này, vẫn phải ra “quyết định trả tự do” 

thì người bị tạm giữ mới ra khỏi nhà tạm giữ được và khi cần thiết thì tiếp tục ra 

quyết định “cấm đi khỏi nơi cư trú”?.  

Căn cứ Điểm c Mục 2 Thông tư số 08/2001/TT-BCA ngày 12/11/2001 

của BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế tạm giữ, tạm giam, việc 

trả tự do cho người bị tạm giữ chỉ thực hiện khi có 1 trong các quyết định sau 

đây: 

- Quyết định trả tự do của CQĐT, VKS; 

- Có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giữ; 

- Có quyết định thay đổi biện pháp tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn 

khác. 

Như vậy, có thể áp dụng quyết định trả tự do, sau đó ra lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú theo quy định tại Điều 91 BLTTHS như quan điểm của Nghệ An hoặc 



có quyết định thay đổi biện pháp tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú theo quy định như trên.  

7. Cần quy định cụ thể số lượng quà hoặc mức tiền là bao nhiêu mà người 

bị tạm giữ, tạm giam được nhận theo Điều 26 NĐ 09/2011/NĐ-CP và quy định 

này hiểu thế nào là đúng, như: lượng quà trong 3 lần không vượt quá tiêu chuẩn 

ăn 1 tháng hay lượng quà 1 lần gửi không quá 3 lần tiêu chuẩn ăn trong 

tháng…  

Căn cứ Điều 26 Quy chế tạm giữ, tạm giam: lượng quà không được vượt 

quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường mà Nhà nước quy định cho mỗi người bị 
tạm giữ, tạm giam. Tiêu chuẩn ăn được tính theo tháng nên lượng quà tổng số 

lần gửi trong 01 tháng (tổng số tiền hoặc quà tính theo giá trị) không quá 3 lần 

tiêu chuẩn ăn của 01 tháng. Ví dụ: tiêu chuẩn ăn 01 tháng là 500.000đ thì tổng 

lượng quà trong 01 tháng không quá 1.500.000đ. Lưu ý: Lượng quà không bao 

gồm đồ dùng sinh hoạt, thuốc chữa bệnh… định lượng quà nêu trên bao gồm 

tiền ăn và đồ ăn uống. Trong thực tế chỉ kiểm sát việc người bị tạm giữ tạm 

giam nhận quà (đồ ăn tính theo giá trị) mua đồ ăn bằng tiền lưu ký không vượt 

quá 3 lần tiêu chuẩn ăn của 01 tháng. Nếu thân nhân, gia đình người bị giam giữ 

gửi tiền lưu ký vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn của 01 tháng nhưng việc sử dụng để 

mua đồ ăn, uống không vượt thì vẫn đúng quy định. 

8. Việc thực hiện chế độ cấp phát đối với người bị tạm giữ, tạm giam do 

thời gian tạm giữ, tạm giam ngắn nên khó xác định vi phạm; thời điểm cấp phát 

đồ dùng sinh hoạt chưa cụ thể, khi có Lệnh hay khi bị giam giữ đủ thời gian cần 

thiết để được cấp. Chế độ ăn ngày Lễ Tết ở Nhà tạm giữ có nơi gấp 3 lần, có nơi 

3 lần, 4 lần, có nơi chỉ hơn chế độ ăn ngày thường một chút, cần quy định mức 

cụ thể là bao nhiêu? Việc tính tiêu chuẩn đường vào trong tổng giá trị tiêu 

chuẩn ăn của tháng rồi chia bình quân số tiền ăn của 1 ngày, không cấp phát 

trực tiếp mà mua đường sử dụng trong nấu ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam 

là đúng hay sai?  

- Căn cứ Điều 26 Quy chế tạm giữ, tạm giam: Chế độ đối với người bị 
tạm giữ, tạm giam bao gồm tiêu chuẩn ăn trong một tháng, tiêu chuẩn quần áo 

được sử dụng, nếu thiếu được cho mượn và hàng tháng người bị tạm giữ, tạm 

giam được cấp 0,2 kg xà phòng giặt, 2 tháng được cấp 1 khăn rửa mặt. Người bị 
tạm giữ, tạm giam là nữ được cấp thêm một số tiền (tương đương 2 kg gạo tính 

theo thời giá thị trường ở từng địa phương) để mua những đồ dùng cần thiết cho 

vệ sinh phụ nữ. 

Tiêu chuẩn ăn được cấp hàng ngày, kể từ ngày bị tạm giữ, tạm giam;  

Quần áo, chăn, màn, chiếu, dép được mang vào buồng giam và sử dụng, 

nếu thiếu được cho mượn theo quy định nêu trên kể từ khi bị tạm giữ, tạm giam, 

không được cấp phát; 

Riêng xà phòng, tiền để mua những đồ dùng cần thiết cho vệ sinh phụ nữ 

được cấp định kỳ hàng tháng, 2 tháng được cấp 1 khăn rửa mặt, không phụ 

thuộc vào thời điểm, lệnh, quyết định tạm giữ, tạm giam; 



Ăn thêm ngày lễ tết: khác với phạm nhân được quy định cụ thể mức ăn 

thêm ngày lễ tết được ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Ngày lễ, ngày Tết 

(theo quy định của Nhà nước), người bị tạm giữ, tạm giam được ăn thêm nhưng 

tiêu chuẩn ăn (bao gồm tiêu chuẩn ăn ngày thường và mức ăn thêm) không quá 

5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường mà Nhà nước quy định cho mỗi người bị tạm 

giữ, tạm giam. Như vậy, có thể ăn thêm từ 1 đến 5 lần đều không sai quy định; 

pháp luật quy định như vậy cho phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi Trại tạm 

giam, Nhà tạm giữ và giá cả thị trường ở mỗi địa phương. Tuy nhiên, trong thực 

tế nên hiểu ngày lễ, ngày Tết, người bị tạm giữ, tạm giam được ăn (bao gồm tiêu 

chuẩn ăn ngày thường và mức ăn thêm) gấp 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường 

(như phạm nhân). 

- Căn cứ Điều 26 Quy chế về tạm giữ, tạm giam: Tiêu chuẩn ăn trong một 

tháng của một người bị tạm giữ, tạm giam được tính theo định lượng do Nhà 

nước cấp và quy ra tiền…Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam có thể 

hoán đổi định lượng ăn nêu trên cho phù hợp với thực tế. Vì vậy, việc không 

phát đường mà sử dụng đường để nấu ăn là không sai. Tuy nhiên phải bảo đảm 

thực hiện đầy đủ đúng chế độ ăn (trong đó có 0,5kg đường/người/tháng) theo 

đúng quy định. 

9. Chế độ cấp phát khăn cho người tạm giữ, tạm giam chưa đúng do Công 

an tỉnh chỉ cấp về theo định lượng 6 tháng/01 chiếc? 

Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Quy chế về tạm giữ, tạm giam: 2 tháng người bị 
giam giữ được cấp 1 khăn rửa mặt. Do vậy VKS cần kháng nghị yêu cầu thực 

hiện đúng chế độ nêu trên và đồng thời kiến nghị Công an tỉnh cấp đầy đủ. 

10. Việc Hội đồng xét xử sơ thẩm QĐ tạm giam theo Nghị quyết số 

04/2004/NQ-HĐTP, trả tự do khi hết thời hạn tạm giam; đã có Công văn gửi Vụ 

năm 2012 nhưng chưa có kết quả giải quyết và chỉ quy định Trại tạm giam trả 

tự do khi hết lệnh giam là chưa đầy đủ vì có trường hợp giam tại Nhà tạm giữ?  

Việc này, Vụ 4 đã có công văn số 2554/VKSTC-V4 ngày 2/8/2012 trả lời, 

thông báo tới VKS tỉnh Lạng Sơn biết. VKSTC đã có văn bản gửi đồng chí 

Chánh án TAND tối cao, nhưng tới nay chưa được giải quyết. Quan điểm của 

Vụ 4 là tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn của Nghị quyết 04/2004/NQ-HĐTP 

ngày 05/11/2004 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. 

11. Việc gửi người bị tạm giam đã kết thúc điều tra hoặc đã xét xử từ Nhà 

tạm giữ về Trại tạm giam. Do điều kiện buồng tạm giữ không đủ, có thể đưa 

người tạm giữ vào giam tại buồng tạm giam và ngược lại được không? 

- Căn cứ Điều 11 Quy chế tạm giữ, tạm giam (đã được sửa đổi bổ sung 

năm 2002) và Điểm b Thông tư số 08/2001/TT-BCA ngày 12/11/2001 của Bộ 

trưởng BCA hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm 

giam quy định về thẩm quyền giam, giữ đối với trại tạm giam “Trường hợp cần 

thiết, để phục vụ cho việc điều tra, truy tố, xét xử mà phải chuyển người bị tạm 

giữ, tạm giam đến Trại tạm giam khác thì phải có quyết định của Thủ trưởng cơ 

quan thụ lý vụ án và văn bản tạm thời tiếp nhận của cơ quan quản lý Trại tạm 



giam nơi nhận giam, giữ đối tượng”. Do đó, việc gửi người bị tạm giam đã kết 

thúc điều tra hoặc đã xét xử từ Nhà tạm giữ về Trại tạm giam phải có Lệnh hoặc 

Quyết định của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự. 

- Khi số người bị tạm giữ trong một vụ án nhiều hơn số buồng tạm giữ: để 

đảm bảo việc tạm giữ theo quy định thì có thể sử dụng buồng tạm giam để giam 

người tạm giữ, khi đó trước buồng giam phải thay biển “buồng tạm giam” thành 

“buồng tạm giữ”. Vì thực tế quy mô thiết kế 2 loại buồng này không có gì khác 

nhau.(hoặc ngược lại trong trường hợp giam người tạm giam và buồng tạm giữ). 

12. Lệnh tạm giam theo Điều 177 BLTTHS về “giam cho đến khi kết thúc 

phiên tòa” có vi phạm Điều 176 BLTTHS không; khi việc xét xử bị hoãn thì thời 

hạn tạm giam thường kéo dài, vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử? 

Điều 176 BLTTHS quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử và Điều 177 

BLTTHS quy định về áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn, trong đó có quy 

định về thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được quá thời hạn chuẩn bị 
xét xử quy định tại Điều 176 (Đây là thời hạn để chuẩn bị xét xử). Còn “tạm 

giam cho đến khi kết thúc phiên tòa” là tạm giam để xét xử. Do đó không có gì 

mâu thuẩn giữa hai điều luật trên. 

Khi việc xét xử bị hoãn thì thời hạn tạm giam thường kéo dài, vượt quá 

thời hạn chuẩn bị xét xử. 

Thời hạn hoãn phiên Tòa được quy định tại Điều 194 BLTTHS. Điều 194 

quy định trong các trường hợp việc xét xử bị hoãn thì thời hạn hoãn phiên tòa sơ 

thẩm không quá 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. Hoãn phiên 

tòa là khi vụ án đã được đưa ra xét xử vì một trong những lý do sau đây được 

quy định tại các Điều 45, 46, 47, 187,189, 190, 191, 192 và 193 BLTTHS thì 

phải hoãn phiên tòa. Thời hạn hoãn phiên tòa không phải là thời hạn chuẩn bị 
xét xử theo quy định tại Điều 176, do đó không thể nói khi việc xét xử bị hoãn 

thì thời hạn tạm giam thường kéo dài, vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử. 

13. Kiểm sát việc tạm giữ ở đồn biên phòng chỉ căn cứ vào BLTTHS. Luật 

tổ chức VKSND chưa có Thông tư liên ngành giữa VKSND tối cao và Bộ quốc 

phòng nên công tác kiểm sát gặp khó khăn, mặt khác các đồn không có buồng 

tạm giữ? 

Đã được trả lời tại Công văn số 557/VKSTC-V4 ngày 02/03/2012 của 

VKSND tối cao gửi 63 tỉnh, thành. Hiện VKSND tối cao đang phối hợp với Bộ 

Quốc Phòng xây dựng Thông tư liên ngành, khi nào Thông tư được ban hành 

thực hiện theo Thông tư đó. 

14. Việc đưa người tạm giam (đã có QĐTHA) ra phục vụ do chậm có QĐ 

PN để lại phục vụ Nhà tạm giữ, tỷ lệ PN để lại phục vụ Nhà tạm giữ không phù 

hợp với thực tế? 



Việc đưa người bị tạm giam (đã có QĐTHA) ra phục vụ là vi phạm K2 

Điều 18 Quy chế tạm giữ, tạm giam. Cần phải kháng nghị yêu cầu chấm dứt vi 

phạm. 

Tỷ lệ phạm nhân để lại phục vụ việc tạm giữ, tạm giam ở Nhà tạm giữ, 

Trại tạm giam không phù hợp với thực tế: tỷ lệ phạm nhân để lại phục vụ việc 

tạm giữ, tạm giam không quá 15% trên tổng số người bị tạm giữ, tạm giam ở địa 

phương đó (quy định tại Điều 171 Luật THAHS). Lượng PN để lại Nhà tạm giữ 

thực hiện theo hướng dẫn của BCA nếu Trưởng nhà tạm giữ thấy không phù hợp 

cần kiến nghị với cấp trên để hướng dẫn cho phù hợp. 

15. Việc xác định % số PN để lại Trại tạm giam theo Điều 171 LTHAHS 

được tính thế nào, tính trên tổng số người bị tạm giữ, tạm giam của Trại tạm 

giam và Nhà tạm giữ hay chỉ ở Trại tạm giam?.  

% số PN để lại phục vụ việc tạm giữ, tạm giam theo Điều 171 LTHAHS 

được tính trên tổng số người bị tạm giữ, tạm giam của Trại tạm giam và Nhà tạm 

giữ. 

16. Số PN để lại Trại tạm giam không phải làm thủ tục của Tổng cục VIII 

do thời gian chấp hành án còn lại ngắn, ngoài việc sử dụng: phục vụ nấu ăn, 

đưa cơm, vận chuyển đố tiếp tế, làm vệ sinh, sửa chữa, xây dựng.v.v. theo khoản 

3 Điều 15 Nghị định 89/1998/NĐ-CP có thể sử dụng vào việc khác như may 

bóng, dệt chiếu được không? Nếu không sử dụng vào lao động khác rất lãng 

phí?  

Căn cứ Điều 22 LTHAHS, mọi trường hợp để lại trại tạm giam để chấp 

hành án đều phải làm thủ tục đề nghị và Tổng cục VIII ra quyết định đưa người 

chấp hành án đi chấp hành án tại trại tạm giam, không có ngoại lệ.  

Đối với phạm nhân để lại phục vụ tạm giữ, tạm giam theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 171 Luật THAHS để thường xuyên phục vụ việc nấu ăn, đưa 

cơm, vận chuyển qùa, đồ dùng sinh hoạt, làm vệ sinh, sửa chữa, xây dựng trại 

tạm giam, nhà tạm giữ và phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ giam, giữ…. Như vậy, 

không thể sử dụng vào việc khác như may bóng, dệt chiếu. Tuy nhiên, khi phát 

hiện vi phạm, tùy từng trường hợp cụ thể có thể kháng, kiến nghị hoặc không 

kháng nghị, kiến nghị. 

II. Ra QĐ THA và tổ chức THA : 

1. Ủy thác THA :  

LTHAHS không quy định việc gửi hồ sơ và hồ sơ gồm những thủ tục gì 

cho cơ quan tiếp nhận ảnh hưởng đến việc THA. Nơi nhận ủy thác không xác 

định được địa chỉ của người bị kết án thì có tiếp tục xác minh nữa không? Nếu 

phải xác minh cơ quan nào xác minh; biện pháp giải quyết tiếp theo?  

Việc ủy thác THA đã được quy định tại Điều 256 BLTTHS và điểm 2 

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán 

TAND tối cao nên LTHAHS không quy định. Về thủ tục hồ sơ gửi cho cơ quan 



nhận ủy thác và việc xác minh địa chỉ được thực hiện theo các quy định trên của 

BLTTHS và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007. 

2. Áp giải THA :Việc áp giải thi hành người kết án phạt tù đang tại ngoại 

theo khoản 4 Điều 22 LTHAHS, khi áp giải một số bị án trình bày chưa nhận 

được QĐTHA phạt tù do gửi qua đường bưu điện…hoặc người bị kết án bị 
bệnh, không đủ căn cứ để hoãn. Tòa án yêu cầu áp giải hay việc áp giải là của 

CQTHAHS (Vụ 4 đã có Công văn 223/VKSTC-V4 ngày 22/01/2013 nhưng quan 

điểm của Tòa án khác; trong thời gian bao lâu CQTHAHS phải thực hiện áp 

giải. Việc áp giải bị án đang tại ngoại không tự nguyện chấp hành án chưa quy 

định giao cho ai, cơ quan nào ra QĐ áp giải?  

Trường hợp người bị kết án tù đang tại ngoại, VKS phải kiểm sát chặt chẽ 

việc thi hành QĐTHA phạt tù; nếu khi áp giải người bị kết án tù đi chấp hành 

án, họ trình bày chưa nhận được QĐTHA thì phải có căn cứ lời trình bày của họ 

là đúng hay sai; nếu đúng thì yêu cầu Tòa án gửi ngay QĐTHA cho họ để thi 

hành; nếu sai thì yêu cầu Cơ quan áp giải thực hiện việc áp giải. Nếu người bị 
kết án phạt tù bị bệnh nhưng không đủ căn cứ để hoãn thì phải tổ chức thi hành 

án. 

Tòa án đã ra QĐTHA phải có trách nhiệm theo dõi việc thi hành án nên 

phải yêu cầu CQTHAHS áp giải nếu người bị kết án tù không tự nguyện chấp 

hành án (Khoản 3 Điều 260 BLTTHS). Ngay sau khi nhận được yêu cầu áp giải, 

CQTHAHS phải ra QĐ áp giải và thực hiện việc áp giải (khoản 3 Điều 15 

LTHAHS). 

3. LTHAHS không quy định trách nhiệm gửi thông báo đã tiếp nhận người 

chấp hành án phạt tù của Trại giam hoặc CQTHAHS cấp huyện cho VKS địa 

phương biết nên khó khăn trong công tác kiểm sát để yêu cầu áp giải hoặc truy 

nã…; Cần quy định việc CQTHAHS huyện phải thông báo cho VKS cùng cấp 

khi chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã? 

Việc quy định gửi thông báo tiếp nhận người chấp hành án phạt tù của 

Trại giam hoặc CQTHAHS cấp huyện phải thông báo cho VKS cùng cấp khi 

chuyển hồ sơ THA cho UBND cấp xã và khi tiếp nhận người thi hành án phạt tù 

đến THA là không cần thiết; vì: Tòa án đã gửi QĐTHA cho VKS cùng cấp để 

kiểm sát, hơn nữa hoạt động kiểm sát THA là hoạt động thường xuyên, xuyên 

suốt từ khi có Bản án, ra QĐTHA…; do vậy, cán bộ làm công tác kiểm sát cần 

chủ động kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của CQTHAHS, 

nếu CQTHAHS chuyển hồ sơ không đúng thời hạn quy định cần kịp thời kiến 

nghị, yêu cầu chuyển hồ sơ kịp thời theo đúng quy định. Nếu VKS địa phương 

thấy cần thiết thì xây dựng quy chế phối hợp. Việc Trại tạm giam trực tiếp tiếp 

nhận người bị kết án phạt tù đang tại ngoại đến chấp hành án là trái với quy định 

tại khoản 1 Điều 21, khoản 4 Điều 22 LTHAHS; nếu phát hiện cần kháng nghị 
yêu cầu chấm dứt. Nếu Trại tạm giam tiếp nhận người đến chấp hành án do 

CQTHAHS chuyển đến thì Trại tạm giam không phải thông báo việc người bị 
kết án đã đi THA (trách nhiệm này thuộc CQTHAHS). 



4. Khoản 7 Điều 257 BLTTHS không quy định việc CQTHAHS phải thông 

báo kết qủa THA cho VKS (chỉ thông báo cho Tòa) nên công tác kiểm sát gặp 

khó khăn. Việc gửi QĐTHA nhưng không gửi kèm theo Biên bản tống đạt nên 

khó xác định thời gian tự nguyện chấp hành án và chưa có quy định việc 

CQTHAHS thông báo việc bị án đến chấp hành án, cần hướng dẫn?. 

Khoản 7 Điều 257 BLTTHS đã quy định rõ CQTHAHS phải có trách 

nhiệm thông báo cho Tòa án đã ra QĐTHA về việc Bản án, Quyết định đã được 

thi hành hay chưa. Do tính chất của hoạt động kiểm sát là hoạt động thường 

xuyên, khi tiến hành kiểm sát việc THA, VKS phải theo dõi và quản lý chặt chẽ 

các QĐ, Bản án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm cùng cấp (ngay khi chưa có hiệu 

lực pháp Luật) để kịp thời kiểm sát việc ra QĐ về THA và việc tổ chức thi hành 

đến khi người bị kết án thi hành xong và xóa án tích nên BLTTHS và các văn 

bản không quy định việc CQTHAHS phải thông báo kết quả thi hành án cho 

VKS và việc gửi QĐTHA kèm theo biên bản tống đạt. VKS cần chủ động kiểm 

sát việc thi hành án của Tòa án và CQTHAHS theo quy định của pháp luật và 

trên cơ sở phối hợp. 

5. Đối với hình phạt tiền: LTHAHS không quy định việc ra QĐTHA đối 

với trường hợp hình phạt tiền là hình phạt chính. Tòa án đã ra QĐTHA thì Cơ 

quan THA dân sự có ra QĐTHA nữa không?  

Trường hợp thi hành hình phạt chính là hình phạt tiền thì việc ra QĐTHA 

được thực hiện theo Luật THA dân sự, do vậy LTHAHS không quy định vấn đề 

này. Trường hợp này, Cơ quan THA dân sự bắt buộc phải ra QĐTHA theo Điều 

36 Luật THA dân sự. Thực tế có nơi Tòa án ra QĐTHA, có nơi Tòa án không ra 

QĐTHA trong trường hợp này. Việc Tòa án ra QĐTHA là thực hiện theo Điều 

256 BLTTHS. Đây là một sung đột pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể. Ở 

những nơi Tòa án ra QĐTHA cần góp ý để Tòa không ra QĐ nữa tránh chồng 

chéo. 

6. Tòa án không ra QĐTHA phạt tù trong trường hợp bằng thời hạn tạm 

giam có đúng không? Khi về địa phương căn cứ vào văn bản nào để chứng minh 

bị cáo đã chấp hành án xong? Trường hợp bị án bị bắt tạm giữ, tạm giam tại 

thời điểm phải THA, nếu không ra QĐTHA thì không đúng mà ra QĐTHA thì 

không thể tiến hành các thủ tục về THA?. 

Trường hợp người bị kết án bị bắt tạm giữ, tạm giam về tội khác tại thời 

điểm phải ra QĐTHA thì vẫn phải ra QĐTHA. Việc có ra QĐTHA trong trường 

hợp thời hạn tù bằng với thời hạn tạm giam đã được VKSND tối cao trả lời tại 

Công văn số 717/VKSTC-V4 ngày 18/3/2012. Tuy nhiên thực tế có nơi quan 

điểm của Tòa án khác với quan điểm của VKSTC; Vì vậy, VKSNDTC sẽ trao 

đổi thống nhất với TAND tối cao để có hướng dẫn chung trên toàn quốc. 

7. Khoản 1 Điều 21 LTHAHS không quy định QĐTHA phải ghi tên cha, 

mẹ người chấp hành án phạt tù, có quy định về việc ghi thời hạn chấp hành án 

phạt tù nhưng Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP lại quy định ngược lại. Nên 

khó khăn cho việc chuyển trại để THA do QĐTHA ghi sai tên cha, mẹ người bị 
kết án; VKSND phát hiện không có căn cứ kháng nghị chỉ yêu cầu đính chính 



trong trường hợp không ghi tên cha mẹ, trường hợp QĐTHA không ghi thời hạn 

tù tính từ ngày nào (Bản án có) thì xử lý thế nào?.  

Điểm 2 Phần I Nghị Quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 

hướng dẫn thi hành Điều 256 BLTTHS, trong đó có quy định về nội dung 

QĐTHA. Nội dung QĐTHA theo khoản 1 Điều 21 LTHAHS không khác gì với 

nội dung QĐTHA theo khoản 2 Điều 256 BLTTHS và bổ sung thêm “thời hạn 

chấp hành án phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt bổ sung”. Do vậy, QĐTHA 

phải có đầy đủ nội dung như hướng dẫn tại Nghị Quyết số 02/2007/NQ-HĐTP 

ngày 02/10/2007 và đầy đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 21 LTHAHS. 

Việc ghi sai tên cha mẹ người bị kết án phải kịp thời phát hiện khi nhận được 

QĐTHA và yêu cầu đính chính kịp thời để đảm bảo việc thi hành. Trường hợp 

QĐTHA không ghi thời hạn tù tính từ ngày nào (Bản án có ghi) thì kháng nghị 
bãi bỏ QĐTHA phạt tù đó và ra QĐTHA khác đúng nội dung bản án. 

8. LTHAHS không quy định việc gửi QĐ tạm đình chỉ cho CQTHAHS cấp 

tỉnh và QĐ hoãn, QĐ TĐC cho UBND cấp xã nơi bị án về cư trú nên không 

quản lý, báo cáo được?  

Mặc dù LTHAHS không quy định cụ thể việc gửi QĐ tạm đình chỉ cho 

CQTHAHS cấp tỉnh và QĐ hoãn, QĐ TĐC cho UBND cấp xã nơi bị án về cư 

trú nhưng có quy định việc gửi QĐTĐC và QĐ hoãn cho CQTHAHS cấp huyện. 

Tại nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán 

TAND tối cao, các mẫu QĐ hoãn, TĐC phần nơi nhận đều có ghi gửi cho 

UBND xã, phường (nhưng đây không phải là quy định bắt buộc) do vậy Tòa án 

có thể gửi hoặc không gửi QĐ hoãn hoặc TĐC cho UBND cấp xã. Tuy nhiên, 

theo khoản 1 Điều 15 LTHAHS thì CQTHAHS cấp huyện có nhiệm vụ giúp 

trưởng Công an huyện quản lý chỉ đạo công tác THAHS trên địa bàn, trong đó 

có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với cấp xã về công tác THA hình 

sự. Do vậy, khi thực hiện nhiệm vụ này, CQTHAHS Công an cấp huyện có 

trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã biết về việc TĐC, hoãn đó. 

9. LTHAHS không quy định cơ quan nào có trách nhiệm tống đạt QĐTHA 

phạt tù cho bị án tại ngoại?.  

Khoản 2 Điều 21 LTHAHS quy định Tòa án ra QĐ phải gửi cho người 

chấp hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra QĐTHA phạt tù. 

Thực hiện việc gửi QĐTHA đến cho người chấp hành án như thế nào là trách 

nhiệm của Tòa án; khi VKS kiểm sát hoặc các Cơ quan khác kiểm tra, xác minh 

việc gửi QĐTHA của Tòa án, Tòa án phải có căn cứ chứng minh được việc đã 

gửi QĐTHA đó cho người chấp hành án. 

10. LTHAHS không quy định việc ra QĐ thi hành hình phạt bổ sung nên 

khó cho việc kiểm sát hình phạt bổ sung, có ra QĐ thi hành hình phạt bổ sung 

không, nếu có thì cơ quan nào ra QĐ? Tòa án ghi hình phạt bổ sung vào 

QĐTHA phạt tù có đúng không vì mẫu không có?.  

- Theo quy định tại Chương VI, VIII LTHAHS thì đối với hình phạt bổ 

sung là cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức 



vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì không phải ra QĐTHA . 

Đối với hình phạt bổ sung là trục xuất thì theo quy định tại Điều 96 LTHAHS 

thì Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra QĐTHA . 

- Đối với hình phạt bổ sung là cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền 

công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 

định, Tòa án ghi hình phạt bổ sung đó vào QĐ THA phạt tù là đúng quy định tại 

Điều 21 LTHAHS; Việc mẫu QĐ THA hình sự ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao 

không có là đúng. Vì: 

+ Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn thi hành 

một số quy định phần THA của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 nên đến nay 

có những nội dung đã được LTHAHS thay thế. 

+ Mẫu các QĐ chỉ là hướng dẫn chung nhất nên không thể máy móc áp 

dụng nguyên như mẫu. 

11. LTHAHS không quy định việc Tòa án phải gửi bản án đã có hiệu lực 

cho VKS nên kiểm sát việc ra QĐTHA gặp khó khăn?  

Cần phối hợp với khâu công tác kiểm sát khác trong đơn vị, vì Tòa án đã 

gửi cho VKS theo Điều 229 BLTTHS. 

12. Bị án chết trước khi bản án có hiệu lực pháp Luật, trước khi ra 

QĐTHA có phải ra QĐTHA không? Người đang THA treo, CTKGG… chết có 

ra QĐ đình chỉ THA không?. 

Hiện nay chưa có hướng dẫn về việc có ra QĐTHA đối với trường hợp bị 
án chết trước khi bản án có hiệu lực pháp luật. Không có văn bản pháp luật nào 

quy định việc ra QĐ đình chỉ thi hành án đối với án treo, CTKGG nên đối với 

những trường hợp này không ra QĐ đình chỉ.  

13. Vấn đề truy nã đối với người bị kết án tù tại ngoại bỏ trốn theo Thông 

tư số 13/2012/TTLT không quy định thời hạn Tòa án đề nghị truy nã, thời hạn 

CQTHAHS cấp tỉnh ra QĐ truy nã và cấp nào có thẩm quyền kiểm sát? Tòa án 

không có văn bản yêu cầu truy nã VKS có được kháng nghị, kiến nghị không?  

Khi có đủ căn cứ xác định người chấp hành án phạt tù bỏ trốn khỏi địa 

phương do các cơ quan có thẩm quyền thông báo, Tòa án có trách nhiệm yêu 

cầu truy nã kịp thời. Ngay sau khi nhận được yêu cầu tra nã, CQTHAHS cấp 

tỉnh phải ra QĐ truy nã và tổ chức lực lượng truy nã. Kiểm sát việc ra QĐ truy 

nã và tổ chức truy nã thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát cùng cấp. Tòa án không 

yêu cầu truy nã thì VKS yêu cầu Tòa án ra văn bản yêu cầu truy nã hoặc yêu cầu 

CQTHAHS cấp tỉnh truy nã; VKS có quyền kiến nghị đối với Tòa án về việc 

này. 

14. Bị án tại ngoại, hoãn, TĐC mắc bệnh tâm thần giải quyết thế nào, có 

bắt buộc chữa bệnh được không?  

Căn cứ Điều 43 BLHS, các trường hợp này không thuộc đối tượng để áp 

dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 



15. Việc 01 bị án phải thi hành song song 2 QĐTHA là phạt tù và án treo 

thì thực hiện thế nào?  

Nếu trường hợp đó không thuộc trường hợp phải tổng hợp hình phạt thì bị 
án đó đồng thời phải thi hành song song 02 hình phạt đó, thời gian chấp hành án 

phạt tù được tính vào thời gian chấp hành thử thách. 

16. Người bị kết án tù “Chung thân” bỏ trốn, sau 15 năm mới bắt lại 

được (bắt truy nã); Lúc đó mới phát hiện được QĐTHA căn cứ vào Bản án phúc 

thẩm là sai, mà phải căn cứ vào bản án sơ thẩm vì bị án không kháng cáo, bản 

án phúc thẩm không ảnh hưởng gì đến bị án. Trường hợp này có kháng, kiến 

nghị hủy QĐTHA đó không?  

BLTTHS không có quy định nào quy định về thời hạn kháng nghị, kiến 

nghị đối với những QĐ về THA; Do vậy, tùy vào tính chất vi phạm của QĐTHA 

mà kháng nghị hay kiến nghị hay yêu cầu. Tuy nhiên, việc chậm phát hiện ra 

QĐTHA có vi phạm cũng thuộc trách nhiệm của VKS nên trường hợp này có 

thể yêu cầu Tòa án ra QĐTHA khác thay thế cho đúng. 

III. THA phạt tù:  

1. Người bị kết án phạt tù đã có QĐTHA trong thời gian chờ chuyển trại 

hoặc do thời gian chấp hành án còn lại ngắn nên không đề nghị TCVIII chuyển 

trại thì thực hiện chế độ của PN hay chế độ người bị tạm giam?.  

Theo khoản 3 Điều 22 LTHAHS thì trong thời gian chờ chuyển đến nơi 

chấp hành án phạt tù, người chấp hành án được hưởng chế độ như đối với phạm 

nhân. 

2. Kiểm sát việc sử dụng kết quả lao động của PN tại Phân trại quản lý 

PN trại tạm giam 26% còn lúng túng; Bán hàng căng tin có giá cao hơn giá thị 
trường là 10% có đúng không?  

- Việc sử dụng kết quả lao động của PN tại Phân trại quản lý PN của Trại 

tạm giam phải thực hiện theo Điều 30 LTHAHS và Thông tư liên tịch số 

04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/01/2010. Tuy nhiên, khi kiểm sát cần 

xác định tỷ lệ PN để lại Phân trại có vượt quy định không? 

- Việc bán hàng căng tin có giá cao hơn thị trường 10%: Theo quy định tại 

điểm 3 mục I quy định số 851/QyĐ-C81 ngày 10/4/2012 của Tổng cục VIII thì 

nếu giá hàng bán căng tin cao hơn giá trị trường là 10% sau khi đã trừ đi các chi 

phí hợp lý là không đúng quy định.  

3. Việc phân loại PN ở trại tạm giam theo Thông tư số 37/2011/TT-BCA 

là không phù hợp?. 

Thông tư số 37/2011/TT-BCA đã có hiệu lực pháp luật; đây là văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện LTHAHS do vậy phải được thực hiện. 

4. Việc PN trích xuất để điều tra về tội khác thì việc ra Lệnh bắt bị can để 

tạm gia khi nào; trước hay sau nhận? Có phải ra Lệnh tạm giam không? Các 

thủ tục tố tụng có hiệu lực pháp lý thế nào?  



Việc PN trích xuất để điều tra về tội khác thì việc ra Lệnh bắt bị can để 

tạm giam phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 80 BLTTHS. Các thủ tục 

tố tụng có hiệu lực pháp lý theo quy định của BLTTHS và phải thực hiện theo 

Điều 35 LTHAHS và Hướng dẫn số 58 ngày 14/01/2010 của Tổng cục VIII, 

BCA. 

5. Việc tổng hợp hình phạt tù:Đối với người phạm tội vị thành niên thì 

theo Điều 50 BLHS khi tổng hợp mức án tối đa 30 năm hay 18 năm tù? Người bị 
xử án treo, trong thời gian thử thách bị kết án phạt tù về tội trước đó có áp dụng 

quy định điểm 2 mục IV Nghị quyết số 01/1990 và điểm a mục 6 Thông tư liên 

tịch số 02/1991 để tổng hợp hình phạt không?Trường hợp PN Lê Xuân Hùng mà 

VKSND tỉnh Bình Định báo cáo Vụ 4, Vụ 4 đã có công văn chuyển cho Vụ 3 đến 

nay chưa có kết quả giải quyết?. 

Người phạm tội vị thành niên, khi tổng hợp hình phạt tù theo Điều 50 

BLHS thì mức án tối đa không được quá 18 năm tù (Căn cứ Điều 74 BLHS). 

Người bị xử án treo, trong thời gian thử thách bị kết án phạt tù về tội trước 

đó thì áp dụng quy định điểm 2 mục IV Nghị quyết số 01/1990 để tổng hợp hình 

phạt và điểm a mục 6 Thông tư liên tịch số 02/1991. 

Riêng trường hợp PN Lê Xuân Hùng VKSND tỉnh Bình Định hỏi; Hiện 

Vụ 3 đang giải quyết. 

6. Việc hoãn và TĐC chấp hành án phạt tù: 

Thủ tục xét hoãn chưa cụ thể, thời gian chờ kết quả giám định, xác minh 

kéo dài dẫn đến việc giải quyết kéo dài. Trường hợp hoãn với lý do là lao động 

duy nhất trong gia đình, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã hết thời hạn hoãn 01 

năm nhưng con của bị án còn nhỏ, mẹ già yếu chưa thể tự nuôi bản thân, hoàn 

cảnh gia đình vẫn đặc biệt khó khăn nếu đưa đi chấp hành gia đình gặp nhiều 

khó khăn, có được tiếp tục hoãn không? Nếu thời hạn hoãn trên 1 năm có kháng 

nghị không? Trường hợp được hoãn như thế nào là “Chặt chẽ” quy định tại 

mục 7.2 Nghị quyết 01/2007NQ-HĐTP, có chặt chẽ hơn quy định tại mục 7.1 

không? Điều kiện hoãn với lý do là lao động duy nhất trong gia đình theo NQ số 

01/2007/NQ-HĐTP chưa rõ ràng, cụ thể.Cần quy định cụ thể loại bệnh hiểm 

nghèo, chỉ ví dụ một số bệnh như hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP 

là chưa đầy đủ như bị tai nạn gãy chân,... Trường hợp giám định mặc dù không 

có bệnh được nêu trong NQ 01/2007 nhưng liệt kê nhiều bệnh và tỷ lệ mất sức 

khỏe trên 80% có bị coi là bệnh nặng để hoãn không? có kháng nghị không? 

Nhiều trường hợp thường xuyên đi bệnh viện huyện nhưng không thuộc bệnh 

nặng được hoãn nhưng cũng không đưa đi thi hành được? Đơn, thủ tục hồ sơ đề 

nghị và ra QĐ hoãn còn chưa chặt chẽ, không rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân, 

cơ quan nào; đơn đề nghị có cần xác nhận không? Cơ quan nào xác nhận? 

Hoãn trong trường hợp bệnh nặng đến khi sức khỏe hồi phục, không xác định 

được khi nào sức khỏe hồi phục nên quy định thời hạn cụ thể, cơ quan nào có 

trách nhiệm theo dõi tình trạng sức khỏe?Hoãn trong trường hợp có thai nuôi 

con nhỏ: thực tế có trường hợp là nam được hoãn do vợ bỏ nhà đi không rõ, 

trường hợp nhận con nuôi trước hay sau khi bị kết án thì được hoãn? Trường 



hợp đang hoãn THA bị kết án về tội khác và được tổng hợp hình phạt tù thì có 

được tiếp tục hoãn không hay ra QĐTHA?Việc hoãn, TĐC trong trường hợp 

phụ nã có thai nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì hoãn, TĐC 1 lần khi con đủ 

36 tháng tuổi hay nhiều lần cho đến khi con đủ 36 tháng. Kết luận của Bệnh 

viện cấp tỉnh về trường hợp bệnh nặng để TĐC, Hoãn là kết luận riêng hay kết 

luận trong bệnh án? 

Người tạm đình chỉ cư trú tỉnh khác thì việc yêu cầu áp giải thuộc VKS, 

Tòa án tỉnh nào; thẩm quyền truy nã thuộc CQTHAHS tỉnh nào?Trường hợp 

người TĐC vì HIV/AIDS khi TĐC lần tiếp theo có cần phải có bệnh án, giám 

định cấp tỉnh không? Hay chỉ cần xác nhận của Trung tâm y tế huyện?  

Hướng dẫn quy định “Khó xác định tình trạng sức khỏe”;; trường hợp hết 

thời hạn TĐC những bệnh nặng “Liệt nửa người, không đi lại được”có cần phải 

giám định lại không? Trường hợp giám định sức khỏe người đang TĐC xác định 

sức khỏe chưa phục hồi thì giải quyết thế nào? Khi hết thời hạn tạm đình chỉ thì 

VKS yêu cầu cơ quan nào xác minh. CQTHAHS không thực hiện việc thông báo 

việc hết thời hạn TĐC?. Kiểm sát việc giao nhận người được tạm đình chỉ với 

Cơ quan THA hình sự hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú khó, việc giao 

nhận này Trại giam và trại tạm giam khó thực hiện đối với trường hợp nơi cư 

trú ở xã?. Việc tiếp tục THA đối với trường hợp TĐC do VKS kháng nghị giám 

đốc thẩm ra QĐTĐC sau đó rút kháng nghị thực hiện thế nào? Trường hợp 

được VKS ra QĐTĐC này có được CQTHAHS thực hiện theo khoản 6 Điều 15 

không? Khi ban hành QĐ rút kháng nghị VKS có phải ban hành QĐ rút QĐ 

TĐC không?  

Quy chế kiểm sát và các văn bản hướng dẫn không quy định các cơ quan 

có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị TĐC phải gửi hồ sơ cho VKS trước khi gửi Tòa 

án? LTHAHS và Quy chế kiểm sát không có không có hướng dẫn nào quy định 

TA đã ra QĐ đình chỉ THA đối với trường hợp đang TĐC chết cho VKS nơi Tòa 

án ra QĐTĐC nên khó khăn cho công tác kiểm sát, theo dõi nơi PN được 

TĐC.Việc quản lý đối tượng hoãn, TĐC vắng mặt nơi cư trú, không xin phép 

UBND xã (không trốn) xử lý thế nào?  

+ Thủ tục xét hoãn đã được quy định tại Điều 23 LTHAHS và điểm 1 mục 

III Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán 

TAND tối cao; Do vậy, khi hồ sơ có đầy đủ thủ tục theo điểm 1.3 mục III Nghị 
quyết số 02/2007/NQ-HĐTP thì Tòa án phải xem xét quyết định việc hoãn trong 

thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn của cơ 

quan có thẩm quyền. Hồ sơ không đầy đủ thủ tục có thể yêu cầu bổ sung trong 

thời gian nhất định, nếu không bổ sung được thì không đủ căn cứ xét hoãn. Đơn 

của người xin hoãn hoặc của người thân thích của người bị kết án phải có xác 

nhận của UBND xã, phường nơi người viết đơn cư trú. 

+ Điều 61 BLHS và Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 

đã quy định trường hợp hoãn với lý do là “Lao động duy nhất trong gia đình” thì 

thời hạn hoãn tối đa là 01 năm. Thời gian 01 năm được hoãn THA là để người 

phải THA bố trí, sắp xếp ổn định gia đình để đi THA theo quy định. Do vậy, hết 



thời gian này, người đó buộc phải đi THA (nếu không có lý do khác để hoãn). 

Điều kiện hoãn với lý do là “Lao động duy nhất trong gia đình” đã được hướng 

dẫn cụ thể tại tiểu mục c điểm 7.1 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 

02/10/2007. 

+ Trường hợp hoãn theo điểm 7.2 Nghị quyết số số 01/2007/NQ-HĐTP 

ngày 02/10/2007 là những trường hợp ngoài trường hợp được hướng dẫn tại 

điểm 7.1 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 nhưng thuộc một 

trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 BLHS.  

+ Hướng dẫn về “bệnh hiểm nghèo” quy định tại tiểu mục a điểm 7.1 

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 và điểm 3 Thông tư liên 

tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 18/5/2006. 

Trong những quy định này, chỉ ví dụ một số trường hợp bệnh nặng cụ thể nên 

ngoài những bệnh đã được ví dụ đó còn có những trường hợp bị bệnh khác được 

xem xét hoãn, TĐC như “liệt nửa người, không đi lại được”… nhưng đó phải là 

trường hợp nếu để tiếp tục chấp hành án hoặc nếu bắt đi chấp hành án sẽ ảnh 

hưởng đến tính mạng của họ. Do vậy, khi xem xét quyết định việc hoãn hoặc 

TĐC phải nghiên cứu kỹ kết luận trong bệnh án. Trường hợp căn cứ để hoãn, 

TĐC là bản giám định y khoa thì cần phải xem xét kỹ, hiện tại họ đang bị bệnh 

gì, nếu đi thi hành án có nguy hiểm đến tính mạng hay không?. Tỷ lệ mất sức 

lao động không phải là căn cứ để xác định người đó bị bệnh nặng (Nghiên cứu 

mục Chú ý tại Thông báo rút kinh nghiệm số 165/TB-VKSTC-V4 ngày 

30/6/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao). 

Kết luận của Bệnh viện cấp tỉnh là căn cứ để hoãn, TĐC là kết luận trong 

Bệnh án hoặc kết luận riêng (không nhất thiết phải có kết luận riêng). 

+ Người bị kết án là nam giới không thuộc đối tượng được hoãn trong 

trường hợp “Phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi”; nếu vợ bỏ nhà đi 

mà thuộc trường hợp “Là lao động duy nhất trong gia đình” thì được hoãn theo 

trường hợp đó.  

+ Trường hợp nhận con nuôi dưới 36 tháng tuổi trước hoặc sau khi bị kết 

án được hoãn như trường hợp con đẻ (nếu có đủ căn cứ). Tuy nhiên, trường hợp 

nhận con nuôi sau khi bị kết án cần xem xét về điều kiện nuôi con nuôi theo quy 

định của Luật nuôi con nuôi để kiến nghị yêu cầu hủy QĐ về nhận nuôi con đối 

với cơ quan có thẩm quyền (nếu vi phạm về Luật nuôi con nuôi). 

+ Quy định về thời hạn hoãn trong trường hợp bệnh nặng đến khi sức 

khỏe hồi phục là hướng dẫn thời hạn tối đa được hoãn trong trường hợp này. Do 

vậy để đảm bảo việc thi hành QĐ hoãn theo Điều 24 LTHAHS thì VKS cần 

phối hợp, thống nhất với Tòa án cùng cấp về thời hạn được hoãn trong mỗi lẫn 

xét quyết định. 

+ Trường hợp TĐC vì bệnh nặng, khi xem xét TĐC lần tiếp sau vẫn cần 

có bệnh án hoặc giám định để thể hiện người đó vẫn đang bị bệnh hoặc xác nhận 

của Trung tâm y tế (đối với người bị HIV/AIDS); Trường hợp có đủ căn cứ để 



xác định “sức khỏe chưa hồi phục” thì có thể tiếp tục cho TĐC (Căn cứ Điều 31, 

32 LTHAHS).  

+ Việc áp giải người được TĐC cư trú tỉnh khác (đã được trả lời tại Công 

văn 223/VKSTC-V4 ngày 22/01/2013). Thẩm quyền truy nã thuộc CQTHAHS 

Công an tỉnh nơi người TĐC cư trú. Khi hết thời hạn TĐC thì VKS yêu cầu 

CQTHAHS cấp huyện nơi người TĐC cư trú xác minh. (Điều 32 LTHAHS) 

+ Thực tiễn việc giao nhận người TĐC theo LTHAHS khó thực hiện đối 

với người TĐC ở tỉnh khác; vì lý do kinh phí, điều kiện phương tiện…nhưng 

vẫn phải thực hiện. 

+ Trường hợp đang hoãn THA lại phạm tội về tội khác và được tổng hợp 

hình phạt là hình phạt tù thì khi bản án đã được tổng hợp có hiệu lực pháp luật 

phải ra QĐTHA. 

+ LTHAHS không quy định Tòa án đã ra QĐ đình chỉ thi hành án trong 

trường hợp người TĐC chết cho VKS nơi người TĐC cư trú nhưng phải gửi cho 

VKS cùng cấp (Khoản 5 Điều 32 LTHAHS). VKS nơi Tòa án ra QĐ đình chỉ và 

VKS nơi người TĐC cư trú chết thực hiện việc phối hợp, thông tin cho nhau 

theo Điều 48 Quy chế kiểm sát. 

+ Các đối tượng hoãn, TĐC về cư trú tại địa phương, UBND cấp xã có 

trách nhiệm quản lý chặt chẽ các đối tượng; nếu người được hoãn, TĐC đi khỏi 

nơi cư trú (xác định rõ là không trốn) cần phối hợp với gia đình quản lý đối 

tượng, đề nghị đối tượng sớm trở về địa phương có báo cáo và yêu cầu đối 

tượng thực hiện đúng quy định pháp luật. 

+ Theo quy định LTHAHS và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 

02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì khi lập hồ sơ đề nghị 
TĐC các cơ quan có thẩm quyền gửi hồ sơ đề nghị cho TAND, không quy định 

phải gửi cho VKS. Vì vậy, Quy chế kiểm sát không quy định vấn đề này. Việc 

kiểm sát hồ sơ đề nghị trước khi Tòa án xem xét quyết định việc TĐC là không 

bắt buộc (nếu TAND hoặc các cơ quan có thẩm quyền không chuyển hồ sơ đề 

nghị). Những trường hợp do Cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị (không 

phải VKS) thì việc kiểm sát việc TĐC thực hiện khi nhận được QĐ TĐC hoặc 

Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị TĐC hoặc đơn khiếu lại về việc 

không xem xét việc TĐC. 

+ Trường hợp VKS rút kháng nghị giám đốc thẩm thì đương nhiên Bản 

án, QĐ của Tòa án đối với trường hợp được TĐC đó có hiệu lực thi hành và QĐ 

TĐC đó bị QĐ rút kháng nghị hủy bỏ (không ra QĐ rút QĐ TĐC riêng). Trường 

hợp TĐC do VKS ra QĐ TĐC, CQTHAHS thực hiện như các trường hợp TĐC 

khác theo LTHAHS. 

7. Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: 

Thủ tục giảm: Thực tế xảy ra nhiều trường hợp Giám thị trại giam có đề 

nghị giảm nhưng Tổng cục VIII, BCA không đề nghị hoặc có đề nghị nhưng mức 

đề nghị cao hơn hoặc thấp hơn. Vậy, Hội đồng xét giảm và VKS căn cứ đề nghị 



của cơ quan nào? Giám thị Trại giam đề nghị nhưng Tổng cục VIII, BCA cắt 

không đề nghị thì VKS có đưa ra Hội đồng để xem xét hay không? Việc cơ quan 

Trung ương lại đề nghị cơ quan cấp tỉnh quyết định xét giảm án là không phù 

hợp với nguyên tắc hoạt động của cơ quan nhà nước? Do không có quy định 

nào quy định Trại giam, trại tạm giam chuyển hồ sơ cho VKS để VKS kiểm sát 

việc lập hồ sơ đề nghị giảm chấp hành hình phạt tù. Thời gian nghiên cứu của 

VKS là bao nhiêu? Trong thực tế cơ quan Trại giam sau khi lập danh sách, báo 

cáo với Tổng cục VIII. Tổng cục VIII họp, thống nhất có danh sách đề nghị, thì 

lúc này Trại giam mới gửi cho VKS đồng thời gửi cho Tòa án cùng lúc. Nên, 

việc nghiên cứu hồ sơ của VKS thường bị động. Vì, VKS có nghiên cứu hồ sơ, 

xếp loại cải tạo của người được xét giảm, còn Tòa thì không nghiên cứu, mà chỉ 
dựa vào kết quả xếp loại của Trại giam, Trai tạm giam để quyết định việc xét 

giảm. 

Về căn cứ xét giảm: Theo quy định của pháp luật thì mỗi lần được giảm 

trong khoảng từ 3 tháng đến 3 năm, mỗi PN 01 năm được xét giảm 01 lần. Tuy 

nhiên, chưa hướng dẫn cụ thể mức giảm; Việc xếp loại cải tạo được xét giảm là 

tốt và khá, trong khi mức giảm thông thường hơn 20 mức. Vì vậy, việc xét giảm 

bị ảnh hưởng và chi phối theo ý thức chủ quan. Tính công bằng trong việc xét 

giảm giữa các PN trong 01 trại và giữa các Trại giam, Trại tạm giam không 

đều. Tòa án xét giảm cho PN nào đó quá cao hoặc quá thấp nhưng không có 

căn cứ để kháng nghị, kiến nghị. Căn cứ để xét giảm giữa Trại tạm giam và 

Công an tỉnh không thống nhất đối với PN đủ điều kiện, nhưng còn nợ dân sự. 

Trường hợp tù “Chung thân” theo BLHS năm 1985 chưa được xét giảm 

tiếp tục phạm tội theo BLHS năm 1999, tổng hợp hình phạt “Chung thân” xét 

giảm lần đầu xuống 20 năm hay 30 năm?. Trường hợp đủ điều kiện xét giảm 

nhưng không được đề nghị, không quy định cho VKS có quyền kháng nghị, kiến 

nghị yêu cầu bổ sung?PN đã được Tòa án ra QĐ xét giảm nhưng trong thời 

gian chưa công bố QĐ thì vi phạm kỷ Luật, xử lý thế nào? 

+ Thủ tục, căn cứ xét giảm phải vào các quy định của LTHAHS, BLHS, 

BLTTHS, Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP, số 02/2007/NQ-HĐTP. Trường 

hợp, giám thị trại giam đề nghị những Tổng cục VIII khi thẩm định loại ra khỏi 

danh sách và không đề nghị xét giảm; nếu xét đủ điều kiện xét giảm VKS kiên 

quyết yêu cầu Trại giam chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án xét giảm. Đối với PN 

đang chấp hành án tại Trại tạm giam còn nợ dân sự nhưng có đủ căn cứ việc xếp 

loại thi đua loại “Khá” là đúng theo Thông tư 40/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 

và có đủ điều kiện khác để xét giảm thì yêu cầu CQTHAHS Công an tỉnh lập hồ 

sơ đề nghị xét giảm. 

+ Nếu Cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị xét giảm nhưng không 

chuyển hồ sơ cho VKS để kiểm sát theo thẩm quyền, thì VKS thực hiện quyền 

yêu cầu chuyển hồ sơ để kiểm sát theo Điều 141 LTHAHS. 

+ PN đủ điều kiện và được TA ra QĐ xét giảm nhưng trong thời gian 

chưa công bố QĐ mà bị kỷ luật thì tùy từng trường hợp để giải quyết: Nếu QĐ 



xét giảm đó đã có hiệu lực pháp luật thì QĐ đó được thực hiện; còn nếu QĐ xét 

giảm đó chưa có hiệu lực pháp luật cần đề nghị Tòa án hủy QĐ giảm đó. 

+ Trường hợp tù “Chung thân” theo BLHS năm 1985 chưa được xét giảm 

lại tiếp tục phạm tội theo BLHS năm 1999 và tổng hợp hình phạt chung là 

“Chung thân” cần áp dụng Nghị quyết số 32 để xét giảm lần đầu xuống 20 năm. 

Tuy nhiên, vấn đề này hiện chưa được hướng dẫn thống nhất giữa các ngành nên 

cần chờ Liên ngành họp và có hướng dẫn chung. 

8. Việc giải quyết án phạt tù dưới 5 năm từ năm 1996 trở về trước. 

VKSND tối cao đang nghiên cứu, thống nhất với Liên ngành Trung Ương 

báo cáo Ủy ban tư pháp Quốc hội có phương án giải quyết cụ thể. 

9. Đặc xá: Theo Luật đặc xá thì kiểm sát việc lập hồ sơ của Trại giam 

thuộc Bộ Công an do Vụ 4- VKSTC thực hiện nên không thể kiếm sát hết được. 

Quy chế Công tác Kiểm sát có quy định hướng dẫn VKSND cấp tỉnh thực hiện 

kiểm sát hồ sơ đặc xá. Nhưng, hướng dẫn như thế nào, lúc nào thì VKSND cấp 

tỉnh tiến hành kiểm sát? Do không có hướng dẫn của liên ngành, nên cơ quan 

Trại giam họ không gửi văn bản đề nghị đặc xá cho VKSND cấp tỉnh. VKSND 

cấp tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ này do VKSND tối cao ủy quyền thì phải đặt vấn 

đề với Trại giam để tiếp xúc hồ sơ, tài liệu của họ. Việc thực hiện nhiệm vụ mà 

phải quan hệ tốt mới vào được là khó khăn cho VKSND cấp tỉnh. Hơn nữa, cũng 

chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể là khi phát hiện vi phạm trong công tác lập 

hồ sơ đặc xá của cơ quan Trại giam thì VKSND cấp tỉnh trực tiếp kiến nghị, 
kháng nghị với Trại giam hay phải tổng hợp báo cáo VKSND tối cao (Vụ 4) để 

xử lý? Kiểm sát hồ sơ đặc xá của VKS tỉnh gặp khó khăn, cần hướng dẫn liên 

ngành về việc kiểm sát đặc xá từ lúc nào? Thực hiện kiểm sát đặc xá ra 

sao?Điều 14 Quy chế 35 không quy định VKSND cấp tỉnh được kiểm sát hồ sơ 

đặc xá do Tòa án lập nên nhiều trường hợp hoãn đã được đặc xá mà VKS không 

biết?  

Việc đặc xá thực hiện theo Luật đặc xá và chỉ thực hiện khi có Quyết định 

đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá. Do vậy, 

việc tổ chức thực hiện việc đặc xá không phải là nhiệm vụ thường xuyên. Trách 

nhiệm thực hiện việc đặc xá theo QĐ đặc xá của Chủ tịch nước thuộc trách 

nhiệm của tất cả các cơ quan Công an, Tòa án, VKS…Do vậy, công tác kiểm sát 

đặc xá gặp khó khăn là không tránh khỏi. VKS cần phối hợp với Tòa án, Trại 

giam, Trại tạm giam để kiểm sát hồ sơ đặc xá. 

10. Thực hiện NQ số 33: Quảng Ninh đã có báo cáo số 161 ngày 

14/9/2009 về 14 trường hợp trốn khỏi nơi giam, thời gian trốn đã lâu, xác minh 

không có mặt ở địa phương gửi Vụ 4 xin chủ trương giải quyết theo NQ 33 

nhưng đến nay chưa có kết quả?. 

Việc xét miễn chấp hành hình phạt tù năm 2009 do Vụ 10 quản lý. Việc 

hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 33 có nhiều điểm chưa đầy đủ mà thực tế phát 

sinh chưa thực hiện được. Đề nghị VKS Quảng Ninh gửi hồ sơ để Vụ 4 xem xét 

trả lời từng trường hợp cụ thể. 



IV. Thi hành các loại án khác: 

1. Việc THA án treo, cải tạo không giam giữ: Đối với trường hợp Cơ quan 

THA hình sự triệu tập không đến, đi làm ăn nơi khác hoặc cố tình trốn tránh 

trách nhiệm thi hành bản án nên Cơ quan THA hình sự không tổ chức thi hành 

được QĐTHA và khi hết thời gian thử thách mà họ không phạm tội mới có cấp 

giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho họ không? Chế tài đối với 

những trường hợpợp này; trường hợp chuyển cư trú huyện khác giải quyết thế 

nào?  

Đã trả lời tại Công văn 223/VKSTC-V4 ngày 22/01/2013 và gửi 63 

VKSND các tỉnh, thành. Các trường hợp này, khi hết thời gian thử thách, thời 

gian chấp hành án phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho họ.  

- Trường hợp người đang thi hành hình phạt là án treo chuyển cư trú đến 

huyện khác thì thực hiện theo Điều 69 LTHAHS. Trường hợp người chấp hành 

án cải tạo không giam giữ chuyển cư trú huyện khác, hiện LTHAHS không quy 

định vấn đề này nên cần chờ có hướng dẫn. 

- Chế tài đối với trường hợp THA treo, CTKGG đi làm ăn nơi khác hoặc 

cố tình trốn tránh: Hiện chưa có quy định nào về áp dụng chế tài đối với những 

trường hợp này. Do vậy, cần chờ hướng dẫn sau khi thống nhất liên ngành. 

2. Việc THA treo đối với người có Quốc tịch nước ngoài thực hiện theo 

Điều 61, 62 LTHAHS thế nào?  

Hiện chưa có Thông tư hướng dẫn tương trợ tư pháp về vấn đề này. 

VKSND tối cao (Vụ 4) tổng hợp và sẽ có ý kiến trong việc xây dựng Thông tư 

hướng dẫn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, VKS cần nghiên cứu xem xét về 

căn cứ, điều kiện áp dụng án treo có đúng quy định không để báo cáo kháng 

nghị theo thẩm quyền. 

3. Khoảng cách rút ngắn thời gian thử thách mỗi lần là bao lâu chưa 

được quy định?. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-

BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 thì người được hưởng án treo 

khi có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách thì một năm chỉ được rút 

ngắn thời gian thử thách 01 lần, mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm, nhưng phải 

đảm bảo thực tế chấp hành thời gian thử thách là ¾ thời gian thử thách đã tuyên. 

4. Việc phân công giám sát giáo dục người THA treo của UBND xã tính 

từ ngày nào, từ ngày tuyên án hay khi CQTHAHS giao hồ sơ; Không quy định 

trách nhiệm và mối quan hệ người được phân công giám sát giáo dục với UBND 

xã? Việc phân công giám sát giao cho ai là đúng? trưởng thôn, trưởng ban 

MTTQ, có nơi giao cho Công an xã, phường?. 

-Theo quy định tại khoản 1 Điều 63 LTHAHS thì UBND cấp xã có nhiệm 

vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo. Như 

vậy, khi UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ mới phân công người giám sát giáo dục 



người được hưởng án treo được; tức việc phân công giám sát giáo dục người 

được hưởng án treo ngay sau khi CQTHAHS giao hồ sơ. 

- Hiện tại chưa có văn bản nào hướng dẫn quy định về THA treo theo 

LTHAHS nên một số nội dung quy định tại Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 

30/10/2000 của Chính Phủ quy định về việc THA phạt tù cho hưởng án treo vẫn 

được áp dụng và thực thực hiện (Nếu những quy định đó không trái LTHAHS). 

Tại Điều 64 LTHAHS và Điều 9 Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 

của Chính Phủ đã quy định cụ thể nghĩa vụ của người được hưởng án treo và 

trách nhiệm và quyền của người được phân công giám sát, giáo dục, đó cũng là 

quy định về mối quan hệ của người được phân công giám sát, giáo dục đối với 

UBND xã. 

- Theo quy định tại Điều 18 và khoản 2 Điều LTHAHS thì Công an cấp xã 

(Cụ thể Trưởng Công an xã) có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong việc THA hình sự. Tại 

khoản 3 Điều 9 Pháp lệnh Công an xã có quy định Công an xã có nhiệm vụ, 

quyền hạn “Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện quy định 

của pháp Luật về quản lý, giáo dục các đối tượng phải chấp hành hình phạt 

quản chế, cải tạo không giam giữ, người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo 

cư trú trên địa bàn xã; quản lý người được đặc xá, người sau cai nghiện ma túy 

và người chấp hành xong hình phạt tù thuộc diện phải tiếp tục quản lý theo quy 

định của pháp Luật.”. Do vậy, Trưởng Công an xã có trách nhiệm tham mưu 

cho UBND xã QĐ phân công người trực tiếp giám sát giáo dục người được 

hưởng án treo đồng thời còn chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa 

bàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Do 

vậy, người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án 

treo phải là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, có uy tín với cộng 

đồng dân cư, có khả năng giám sát, giáo dục, cảm hóa người được hưởng án treo 

trở thành công dân có ích cho xã hội. Người đó có thể là Công an viên, Trưởng 

thôn, Trưởng ban mặt trận tổ quốc, Hội trưởng Hội phụ nữ xã, Bí thư đoàn thanh 

niên hoặc người làm việc trong UBND xã .v.v. chứ không nhất thiết phải là cán 

bộ làm việc trong UBND xã hoặc trưởng công an xã. 

5. Thủ tục thi hành hình phạt CTKGG đối với người đang cai nghiện bắt 

buộc tại Trung tâm giáo dục-lao động xã hội thế nào?  

Đối với trường hợp đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm lao động-xã 

hội, nhưng phải THA CTKGG thì thủ tục THA vẫn phải được thi hành và thực 

hiện tương tự như trường hợp người phải THA CTKGG trốn, đi làm ăn không ở 

địa phương đã được VKSND tối cao trả lời tại Công văn 223/VKSTC-V4 ngày 

22/01/2013. Tuy nhiên, hồ sơ cần có bản sao QĐ về việc áp dụng bắt buộc cai 

nghiện đối với người đó hoặc biên bản xác minh; nếu thời gian cai nghiện bắt 

buộc còn lại ít hơn thời gian cải tạo không giam giữ thì hồ sơ cần chuyển cho 

UBND cấp xã, để UBND xã có trách nhiệm phối hợp với trung tâm lao động xã 

hội quản lý giáo dục người phải chấp hành án. 

6. Khó áp dụng Điều 31 BLHS về khấu trừ thu nhập?. 



Việc khấu trừ thu nhập đối với hình phạt cải tạo không giam giữ chỉ được 

thực hiện khi bản án tuyên có việc khấu trừ thu nhập. Muốn tuyên hình phạt cải 

tạo không giam giữ có khấu trừ thu nhập hay không, các cơ quan tố tụng phải 

xác định mức thu nhập bình quân của người đó hàng tháng hoặc hàng năm ở 

thời điểm phạm tội để QĐ. Việc THA đối với việc khấu trừ thu nhập được thực 

hiện theo Luật THA dân sự. 

7. LTHAHS chưa quy định lúc nào thì CQTHAHS cấp huyện phải cấp 

Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt là án treo? 

Mặc dù LTHAHS chưa quy định rõ lúc nào thì CQTHAHS phải cấp giấy 

chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách, nhưng tại khoản 3 Điều 62 

LTHAHS đã quy định UBND cấp xã, trước khi hết thời gian thử thách 3 ngày 

phải giao hồ sơ cho CQTHAHS Công an cấp huyện để xem xét và cấp giấy 

chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách cho người được hưởng án 

treo. Do vậy, trong thời gian chấp hành thời gian thử thách còn lại, CQTHAHS 

Công an cấp huyện phải kiểm tra xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành 

xong thời gian thử thách cho người được hưởng án treo ngay sau khi hết thời 

gian thử thách (nếu người đó không phạm tội mới…). 

8. Việc cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt là án treo do 

Tòa án quân sự xét xử và giao cho UBND xã nơi cư trú trước khi LTHAHS có 

hiệu lực không xác định được Cơ quan nào có thẩm quyền cấp vì CQTHAHS 

không theo dõi, quản lý?  

Căn cứ Điều 15 LTHAHS thì CQTHAHS Công an cấp huyện nơi người 

được hưởng án treo cư trú phải thực hiện cấp giấy chứng nhận đã chấp hành 

xong hình phạt là án treo cho người được hưởng án treo, không phụ thuộc vào 

việc Tòa án nào ra QĐ THA và việc ra QĐ THA ở trước, trong hay sau khi 

LTHAHS có hiệu lực. 

9. Thủ tục thông báo công khai bản án của UBND xã nơi người phải thi 

hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, cấm làm công việc 

nhất định thế nào?  

Việc thông báo công khai của UBND cấp xã nơi người phải thi hành hình 

phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, cấm làm công việc nhất định theo 

Điều 109 LTHAHS được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: thông báo công 

khai bằng văn bản nơi công cộng tại trụ sở UBND xã, tổ dân phố nơi người phải 

THA cư trú và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của UBND cấp 

xã… 

10. Hướng dẫn việc xử phạt hành chính đối với người THA treo, CTKGG 

chưa có?.  

Việc xử phạt hành chính đối với người THA treo, CTKGG không cần 

phải có hướng dẫn riêng. Vì khi người THA treo, CTKGG vi phạm hành chính 

thì việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo Pháp lệnh xử lý hành 

chính và các Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính đối với hành 

vi mà người đó vi phạm (giống như các công dân khác vi phạm hành chính); 



UBND cấp xã được giao nhiệm vụ giám sát giáo dục phải giám sát việc chấp 

hành pháp Luật của người THA treo, CTKGG để thực hiện biện pháp giám sát, 

giáo dục theo quy định của LTHAHS. 

11. Hình phạt cảnh cáo có phải ra QĐTHA không?  

Căn cứ Điều 71 LTHAHS thì việc thi hành hình phạt cảnh cáo không phải 

ra QĐ THA . 

12. Các hình phạt bổ sung: LTHAHS không quy định gửi hồ sơ tài liệu 

cho VKS để kiểm sát; cần có hướng dẫn cụ thể?. 

Hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động thường xuyên của 

VKS có trong tất các các giai đoạn tố tụng; Khi tiến hành kiểm sát việc THA, 

VKS phải theo dõi và quản lý chặt chẽ các QĐ, Bản án của Tòa án đã xét xử sơ 

thẩm cùng cấp (ngay khi chưa có hiệu lực pháp Luật) để kịp thời kiểm sát việc 

ra QĐ về THA và việc tổ chức thi hành đến khi người bị kết án thi hành xong và 

xóa án tích. Việc gửi QĐTHA phạt tù (trong đó có hình phạt bổ sung) và QĐ thi 

hành hình phạt trục xuất cho VKS được thực hiện theo khoản 2 Điều 21 và Điều 

97 LTHAHS; Riêng hồ sơ tài liệu về thi hành hình phạt bổ sung khác LTHAHS 

không quy định gửi cho VKS, mà VKS cần thường xuyên phối hợp, kiểm sát 

việc THA của các cơ quan được giao nhiệm vụ THA. 

13. Vấn đề tổng hợp hình phạt đều là án treo theo hướng dẫn tại Công 

văn số 492/VKSTC-V4 ngày 01/3/2012 nhưng Tòa án không thực hiện vì 

TANDTC kết luận là không tổng hợp trường hợp này?  

Người phải thi hành 02 bản án đều là án treo phải được tổng hợp theo 

đúng Công văn số 492/VKSTC-V4 ngày 01/3/2012 của VKSND tối cao; Vì: 

Công Văn 492/VKSTC-V4 ngày 01/3/2012 căn cứ vào điểm 2 mục IV Nghị 
quyết số 01/HĐTP ngày 18/10/1990 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao và 

trước khi trả lời VKSND tỉnh Lào Cai, VKSND tối cao (V4) đã trao đổi và 

thống nhất với TAND tối cao.  

Người phải thi hành 02 bản án mà hình phạt đều là án treo, Tòa án không 

tổng hợp hình phạt khi thuộc trường hợp quy định tại mục a, b điểm 6 Thông tư 

liên tịch số 02/TT-LN ngày 20/12/1991 của TAND tối cao và VKSND tối cao. 

Do vậy, sau khi xem xét trường hợp người phải thi hành 02 Bản án mà 

hình phạt đều là án treo không thuộc trường hợp phải kháng nghị giám đốc thẩm 

và không thuộc trường hợp phải tổng hợp thì cần kiên quyết yêu cầu Tòa án tổng 

hợp theo quy định. 

14. LTHAHS và Quy chế chưa hướng dẫn cụ thể việc kiểm sát cơ quan, tổ 

chức được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát người THA treo; chưa quy định 

thẩm quyền lập hồ sơ và đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của cơ quan, tổ 

chức?  

Theo LTHAHS thì chỉ có UBND cấp xã, đơn vị quân đội mới được giao 

nhiệm vụ giám sát, giáo dục người THA treo, CTKGG… Các cơ quan, tổ chức 

không được giao nhiệm vụ này. Do vậy Quy chế kiểm sát không hướng dẫn cụ 



thể việc kiểm sát và các văn bản hướng dẫn dưới Luật cũng không quy định 

thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với Cơ quan, tổ 

chức này được. 

15. LTHAHS chưa quy định chặt chẽ điều kiện áp dụng BPNC “Cấm đi 

khỏi nơi cư trú” nên có những bị cáo khi được áp dụng BPNC này cố tình chây 

ỳ…?.  

BPNC “Cấm đi khỏi nơi cư trú” trong tố tụng hình sự khác với hình phạt 

bổ sung “cấm đi khỏi nơi cư trú” được quy định trong LTHAHS. Nên LTHAHS 

không thể quy định điều kiện áp dụng BPNC này mà được quy định trong 

BLTTHS. Nên việc bị can, bị cáo đang được áp dụng BPNC cấm đi khỏi nơi cư 

trú, trốn tránh gây cản trở cho các cơ quan tố tụng thì có thể xem xét áp dụng 

biện pháp tạm giam bất cứ giai đoạn tố tụng nào.  

16. Trường hợp án treo bị bắt tạm giữ, tạm giam về tội phạm khác, hồ sơ 

quản lý giám sát người được hưởng án treo thực hiện thế nào?  

Trường hợp án treo bị bắt tạm giữ, tạm giam về tội phạm khác thì các lệnh 

bắt tạm giam và Bản án phải được đưa vào hồ sơ và chuyển hồ sơ cho 

CQTHAHS cấp huyện. 

V. Công tác kiểm sát về các vấn đề khác: 

1. Kiểm sát trường giáo dưỡng chưa có hướng dẫn. 

Việc kiểm sát thủ tục đưa vào Trường giáo dưỡng được hướng dẫn tại 

Điều 22 Quy chế kiểm sát; Về thẩm quyền kiểm sát, như: kiểm sát việc gửi Bản 

án, QĐ áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng của Tòa án thuộc VKS 

cùng cấp nơi Tòa án ra Bản án, QĐ. Còn kiểm sát các thủ tục tiếp theo để đưa 

người có QĐ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, như: báo cáo Cơ 

quan quản lý THA hình sự, lập hồ sơ, bàn giao người chưa thành niên vào 

Trường giáo dưỡng, hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng… 

thuộc thẩm quyền VKS cấp huyện nơi người chưa thành niên cư trú (Căn cứ 

mục 4 Chương X và Điều 141 LTHAHS; ĐIều 1 Luật tổ chức VKSND). 

2. Xung đột pháp luật: Sung đột giữa BLHS, BLTTHS và LTHAHS về 

THA treo, CTKGG, việc truy nã người bị kết án phạt tù tại ngoại bỏ trốn; sung 

đột giữa LTHAHS và Thông tư 13/2012/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 

ngày 09/10/2012 về vấn đề ra QĐ tiếp tục THA , thẩm quyền và thủ tục truy nã, 

khen thưởng PN? Theo Điều 81, 83 BLTTHS thì việc ra QĐ tạm giữ trong 

trường hợp khẩn cấp sau khi có sự Phê chuẩn của VKS nhưng Thông tư liên tịch 

số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP lại quy định CQĐT được ra QĐ tạm giữ 

trong trường hợp khẩn cấp trước khi có sự phê chuẩn? 

Căn cứ Điều 181 LTHAHS thì kể từ ngày LTHAHS có hiệu lực thi hành, 

các quy định của BLHS, BLTTHS về thi hành án hình sự có nội dung khác với 

LTHAHS thì áp dụng quy định của LTHAHS. 



Về Thông tư số 13/2012/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC có 

sung đột với LTHAHS về việc ra QĐ tiếp tục THA, thẩm quyền, thủ tục truy nã, 

khen thưởng….đề nghị thực hiện theo LTHAHS.  

Điểm 4 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP hướng 

dẫn cụ thể về quan hệ phối hợp giữa CQĐT và VKS trong quá trình tố tụng theo 

Điều 83 BLTTHS nên việc thực hiện theo Điểm 4 Thông tư liên tịch số 

05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP không trái với Điều 81, 83 BLTTHS. 

3. Vướng mắc trong việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu theo QĐ số 
297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012: Kiểm sát trực tiếp trại giam 01 lần/năm trong 

khi đó quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THA hình sự quy 

định kiểm sát trực tiếp 02 lần/năm? Chỉ tiêu quy định kiểm sát trực tiếp tại trại 

tạm giam 01 lần/01 quý trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và 06 tháng một lần 

trong lĩnh vực THA hình sự. Như vậy, tổng cộng một năm VKS cấp tỉnh kiểm sát 

trực tiếp trại tạm giam cùng cấp 06 lần, nghiệp vụ quy định tách riêng như thế 

là không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho VKS cấp tỉnh phải tiến hành 

kiểm sát quá nhiều lần đối với một đơn vị trại tạm giam? Chỉ tiêu VKS cấp tỉnh 

01 năm ban hành 04 văn bản thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát 

tạm giữ, tạm giam và 04 văn bản thông báo rút kinh nghiệm trong công tác kiểm 

sát THA hình sự. Như vậy 01 năm, phải ban hành 08 văn bản thông báo rút kinh 

nghiệm trong lĩnh vực Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THA hình sự là quá 

nhiều và tách riêng ra là không phù hợp?. 

- Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong 

ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số: 297/QĐ-VKSTC 

ngày 13/6/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Hướng dẫn 

số: 17/HD-VKSTC ngày 13/6/2012, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu đánh giá 

kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, tại mục VIII, quy 

định chỉ tiêu công tác kiểm sát thi hành án hình sự là đối với VKSND cấp tỉnh 1 

năm ít nhất kiểm sát trại giam 1 lần. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác 

kiểm sát, ngày 29/01/2013 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 

Quyết định số: 35/QĐ-VKSTC-V4 ban hành kèm theo quy chế công tác kiểm 

sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tại Điều 25 quy định “Đối với 

trại giam thuộc Bộ Công an một năm hai lần trực tiếp kiểm sát toàn diện việc tuân 

theo pháp luật trong quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù”, đây là chỉ 
tiêu bắt buộc VKS địa phương thực hiện theo Quy chế 35 để đánh giá chất lượng 

công tác hàng năm. 

- Về chỉ tiêu kiểm sát trại tạm giam: Tiến hành kiểm sát trực tiếp ít nhất 

01 lần/01 quý trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam (mục 2- Quyết định số: 297) và 

ít nhất 06 tháng một lần trực tiếp kiểm sát trong lĩnh vực thi hành án hình sự 

(mục 8- Quyết định số: 297). Đây là hai lĩnh vực riêng cùng do trại tạm giam 

quản lý, thực hiện, do vậy VKS cấp tỉnh không tách riêng để tiến hành kiểm sát, 

thời điểm quý II và quý IV của năm công tác trùng với 6 tháng đầu năm và 6 

tháng cuối năm nên các đơn vị khi xây dựng kế hoạch kiểm sát trại tạm giam 

vào 6 tháng thì tiến hành kiểm sát toàn diện lĩnh vực tạm giữ, tạm giam và lĩnh 



vực thi hành án hình sự. Do vậy định kỳ 1 năm VKS tiến hành 4 cuộc kiểm sát 

trong đó quý I và quý III kiểm sát trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, 6 tháng đầu 

năm và cuối năm kiểm sát toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án 

hình sự. Chi tiêu này đã được VKSTC (Vụ 4) nêu cụ thể trong hướng dẫn trong 

công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2013. 

- Về chỉ tiêu VKS cấp tỉnh 1 năm ban hành ít nhất 04 thông báo rút kinh 

nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát việc 

bắt, tạm giữ, tạm giam (điểm 2.4- mục 2- Hướng dẫn 17) và hàng quý ban hành 

ít nhất 01 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện 

về công tác kiểm sát thi hành án hình sự (điểm 8.6- mục 8- Hướng dẫn 17), đây 

là chỉ tiêu bắt buộc thực hiện trong hệ thống chỉ tiêu của ngành Kiểm sát, 

VKSTC (Vụ 4) đã đưa vào vào hướng dẫn trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án hình sự năm 2013, yêu cầu các VKS địa phương nghiên 

cứu tổ chức thực hiện đúng theo số lượng thông báo rút kinh nghiệm đã quy 

định. 

4. Việc thống kê, báo cáo: Báo cáo tình hình tạm giữ theo Thông tư 

02/1989/TTLN với Quy chế tạm giữ không đồng nhất (báo cáo theo tuần-kiểm 

sát hàng ngày). Việc thống kê, báo cáo những trường hợp tạm đình chỉ, hoãn 

liên quan đến 2 cấp. Hệ thống sổ sách kiểm sát THAHS không còn phù hợp, biểu 

mẫu chưa đầy đủ các tiêu chí. Kiểm sát định kỳ, đột xuất phải có QĐ và kế 

hoạch, nhưng VKSND tối cao chưa có hướng dẫn chính thức mẫu các văn bản 

này?. 

+ Thông tư 02/1989/TTLN xây dựng đã lâu thực tế không còn phù hợp 

với những LTHAHS, Luật tổ chức VKSND..v.v.. Do vậy, việc báo cáo tình hình 

tạm giữ, tạm giam thực hiện theo Quy chế kiểm sát. 

+ Việc thống kê, báo cáo những trường hợp tạm đình chỉ, hoãn liên quan 

đến 2 cấp: Đã trả lời tại Công văn 223/VKSTC-V4 ngày 22/01/2013. 

+ Hiện tại hệ thống sổ sách kiểm sát không còn phù hợp, VKSND tối cao 

đang xây dựng hệ thống sổ sách lại cho phù hợp. Tại thời điểm này, Viện kiểm 

sát địa phương có thể mở thêm cột, thêm loại sổ mới đảm bảo cho việc theo dõi, 

không nhất thiết phải thực hiện theo hệ thống sổ sách cũ. 

+ Mẫu Quyết định kiểm sát trực tiếp trại giam đã được VKSND tối cao 

(Vụ 4) gửi và hướng dẫn thực hiện trong tập tài liệu tập huấn năm 2011. Việc 

kiểm sát CQTHAHS hay trại tạm giam trên cơ cở của mẫu đó. Về Kế hoạch 

kiểm sát, nếu các địa phương thấy cần thiết thì V4 sẽ gửi về cho các địa phương 

thực hiện. 

5. Thực hiện thẩm quyền: Các QĐ về THA chuyển chậm hoặc sai về hình 

thức, lỗi chính tả..v.v. kháng nghị hay kiến nghị. VKS có thẩm quyền có được đề 

nghị TAND cùng cấp hoãn, TĐC chấp hành án phạt tù cho bị án có đủ điều kiện 

hay không?  

Về Quy chế kiểm sát: Quy định số lần kiểm sát Trại tạm giam như Quy 

chế kiểm sát là ít, nhiều việc chỉ kiểm sát trực tiếp mới phát hiện vi phạm chưa 



quy định trong thời gian bao lâu CQTHAHS BCA gửi QĐ đưa người kết án đi 

chấp hành án, thời gian bao lâu CQTHAHS cấp huyện phải đưa đi chấp hành 

án... Số lần kiểm sát Nhà tạm giữ như Quy chế là nhiều, hàng tuần kiểm sát về 

thủ tục tại Trại tạm giam là chưa đảm bảo? Điều 25 Quy chế kiểm sát chưa quy 

định cụ thể việc kiểm sát đối với PN ở Nhà tạm giữ, Trại tạm giam thế nào, có 

kiểm sát định kỳ không? Kiểm sát trại giam 2 lần.năm nhưng hàng tháng báo 

cáo số liệu PN bằng việc yêu cầu trại sẽ chậm và không chính xác, Ở Quảng 

Nam đang kiểm sát việc xuất, nhập trại hàng tháng có được không? Điều 48 

Quy chế kiểm sát chưa nêu rõ trách nhiệm và hình thức thông tin phối hợp giữa 

các cơ quan; Điều 3 quy định phạm vi công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

cả việc “Bắt” là chưa chính xác? Về kiểm sát giải quyết khiếu nại trong thi 

hành án hình sự: theo LTHAHS thì TAND không có thẩm quyền giải quyết; 

nhưng quy chế kiểm sát lại quy định phải kiểm sát việc khiếu nại của Tòa án, đề 

nghị có hướng dẫn? Kiểm sát trại giam 2 lần/năm không nắm được tình hình vi 

phạm trong Trại giam vì vi phạm đó xảy ra thường xuyên? Quy chế kiểm sát 

chưa quy định việc kiểm sát tạm giữ đồn biên phòng? Điều 3 Quy chế kiểm sát 

có nêu cả nội dung kiểm sát việc bắt là không chính xác; Điều 48 Quy chế cần 

quy định quan hệ phối hợp, thông báo giữa các cơ quan và khâu công tác? 

Việc kháng nghị, kiến nghị của VKS không được Tòa án chấp nhận, 

hướng xử lý tiếp theo thế nào? Các kiến nghị, yêu cầu không được Luật quy định 

thời hạn trả lời của các cơ quan? K4 Điều 141 LTHAHS về quyền yêu cầu; Vậy 

đối với trại giam yêu cầu những vần đề gì? Nếu yêu cầu bị từ chối giải quyết thế 

nào? Chưa có hướng dẫn cụ thể gồm những yêu cầu gì? QĐTHA đúng nội dung 

bản án nhưng trái pháp Luật thì công tác thực hiện thế nào? Kháng nghị theo 

Điều 32 Quy chế hay kháng nghị giám đốc thẩm theo BLTTHS và đơn vị nào 

thực hiện báo cáo kháng nghị? Bản án tuyên có vi phạm về thời điểm tính thời 

gian thử thách cải án treo và thời điểm tính thời hạn án CTKGG thì Phòng 3 

hay Phòng 4 thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm? Trại giam 

không cung cấp chứng từ thu chi để kiểm sát việc sử dụng kết quả lao động đã 

có báo cáo Vụ 4 nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo? 

+ Khi nào kháng nghị hay kiến nghị…: Đề nghị nghiên cứu điểm 3.2 phần 

II Chuyên đề II trong quyển tài liệu tập huấn năm 2011 để áp dụng. 

+ Theo Điều 23 và 31 LTHAHS thì VKS có thẩm quyền có quyền được 

đề nghị TAND cùng cấp hoãn, TĐC chấp hành án phạt tù cho bị án có đủ điều 

kiện. 

+ Việc xây dựng quy chế quy định về định kỳ số lần kiểm sát Nhà tạm 

giữ, Trại tạm giam, Trại giam trên cơ sở tính chất của việc tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án hình sự và chức năng, nhiệm vụ của VKS. Do vậy, đề nghị các VKS 

địa phương thực hiện theo đúng quy chế. Nếu thấy cần thiết VKS còn có thể 

thực hiện việc kiểm sát đột xuất để kiểm sát chặt chẽ việc tạm giữ, tạm giam và 

thi hành án hình sự. 

+ Kiểm sát đồn biên phòng cũng là việc thực hiện kiểm sát việc tạm giữ 

chung nên Quy chế kiểm sát không quy định riêng. 



+ Các kháng, kiến nghị, yêu cầu của VKS không được Tòa án chấp nhận, 

thì báo cáo VKS cấp trên trực tiếp để giải quyết theo Điều 143 LTHAHS. Nếu 

kháng nghị, kiến nghị là đúng và có căn cứ thì yêu cầu Tòa án thực hiện đồng 

thời gửi cho Tòa án cùng cấp để Tòa án cấp trên chỉ đạo Tòa án cấp dưới thực 

hiện; Nếu kháng nghị, kiến nghị không có căn cứ thì yêu cầu VKS cấp dưới rút 

kháng nghị… 

+ Mặc dù Luật không quy định thời hạn trả lời các kiến nghị, yêu cầu của 

VKS, nhưng tùy từng trường hợp và từng nội dung công việc mà VKS nêu thời 

hạn trả lời cho VKS. 

+ Nội dung yêu cầu là những nội dung kiểm sát thuộc thẩm quyền kiểm 

sát của VKS. Gồm: yêu cầu cung cấp tài liệu, yêu cầu báo cáo, yêu cầu tự kiểm 

tra báo cáo…  

+ Trường hợp QĐTHA đúng nội dung bản án nhưng trái pháp Luật thì tùy 

trường hợp mà kháng nghị QĐTHA hoặc báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm. 

Trường hợp Bản án có nội dung trái pháp luật và có đủ căn cứ để kháng nghị 
theo thủ tục giám đốc thẩm theo Điều 273 BLTTHS thì báo cáo kháng nghị 
giám đốc thẩm. Trường hợp nội dung bản án đó trái pháp luật nhưng không đủ 

căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm hoặc thấy không cần thiết phải kháng nghị 
giám đốc thẩm (vi phạm đó không ảnh hưởng đến hình phạt…., sai thời điểm 

tính án treo, CTKGG) thì yêu cầu đính chính bản án đồng thời kháng nghị đối 

với QĐTHA đó. Việc báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm, đơn vị nào phát hiện 

ra vi phạm thì báo cáo kháng nghị, trường hợp trong cùng 01 VKS, Phòng nào 

báo cáo kháng nghị thì do Viện trưởng VKS đó QĐ. 

+ Khoản 1 Điều 142 LTHAHS quy định VKS có thẩm quyền trực tiếp 

kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của Tòa án trong việc thi hành án hình 

sự. Do vậy quy chế kiểm sát có quy định về vấn đề kiểm sát việc giải quyết 

khiếu nại tố cáo của Tòa án. Theo Luật khiếu nại tố cáo thì những khiếu nại, tố 

cáo về quyết định, hành vi của người có thẩm quyền thuộc phạm vi thẩm quyền 

của cơ quan nào thì Thủ trưởng cơ quan đó có thẩm quyền giải quyết. Do vậy, 

các khiếu nại, tố cáo về thi hành án hình sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án là có và được quy định trong Luật khiếu nại, tố cáo. 

+ Trại giam không cung cấp chứng từ để kiểm sát việc sử dụng kết quả 

lao đông: đã được VKSNDTC trả lời tại Công văn số 641/VKSTC-V4 ngày 

11/3/2013.  

6. BCA chưa phân công nhiệm vụ giữa PC81 và Trại tạm giam.  

Vấn đề này đã được quy định trong LTHAHS (Điều 13, Điều 17 và một 

số quy định khác trong LTHAHS) 

7. Áp dụng pháp Luật: Quy định về thời hạn tạm giữ tính từ khi CQĐT 

nhận người bị bắt tại K1Đ87 BLTTHS là chưa đầy đủ; cần hướng dẫn trường 

hợp “Cần thiết” và “đặc biệt” trong tạm giữ; thời hạn tạm giam và thời hạn 

điều tra quy định trong BLTTHS chưa thống nhất? Điều 3 Nghị định 

89/1998/NĐ-CP quy định về nhà tạm giữ chưa đầy đủ, thiếu đối tương là người 



đầu thú, tự thú; chưa có quy định chế đội người bị tạm giam là nữ có thai và 

sinh con? Điều 21 LTHAHS quy định “gửi” QĐTHA cho người kết án phạt tù là 

chưa phù hợp, phải “Giao” hoặc “Tống đạt” mới đảm bảo việc THA? Chế độ 

cấp phát tư trang giữa PN và người tạm giữ, tạm giam chưa phù hợp với thực 

tế? BLHS cần bổ sung quy định, quy chế về việc áp dụng các biện pháp ngăn 

chặn khác, tạm giữ, tạm giam tránh lạm dụng tạm giam trong tố tụng? Bổ sung 

các trường hợp bệnh nặng tại Thông tư 02/2006 ngày 18/5/2006? Quy định và 

chế độ củi và than giữa PN theo NĐ 177 và người bị tạm giữ tạm giam theo NĐ 

09/2011/NĐ-CP có sự trái ngược? Việc xếp loại thi đua đối với PN theo Thông 

tư 40/2011/TT-BCA tại Điều 10 không công bằng giữa các PN; Quy định hướng 

dẫn về giảm của Tổng cục VIII còn nhiều bất cập.  

Những vướng mắc trên, VKSND tối cao (Vụ 4) tổng hợp và sẽ có ý kiến 

khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

––––––––––––––––––– 

Ghi chú:Những từ viết tắt được hiểu như sau: 

- CQTHAHS: Cơ quan thi hành án hình sự  

- THA: thi hành án . 

- UBND: Ủy ban nhân dân 

- QĐTHA: Quyết định thi hành án 

- TĐC: Tạm đình chỉ thi hành án phạt tù 

- BPNC: Biện pháp ngăn chặn 

- PN : phạm nhân  

- TAND: Tòa án nhân dân  

- BCA: Bộ Công An 

- QĐ: Quyết định 

- VKS: Viện kiểm sát  

- Giảm: giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 

- VKSND: Viện kiểm sát nhân dân 

- BLHS: Bộ Luật hình sự 

- CQĐT: Cơ quan điều tra 

- CTKGG: Cải tạo không giam giữ 

- Quy chế kiểm sát: Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành 

ánhình sự ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 

29/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Quy chế tạm giữ, tạm giam: Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành 

kèm theo Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính Phủ (đã được 



sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 và Nghị 
định 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011). 

  

 



GIẢI ĐÁP NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC NĂM 2014 
(Tại Hội nghị tập huấn tháng 8/2014) 

  

I. TẠM GIỮ, TẠM GIAM: 

1. Việc xử lý người bị tạm giữ kể cả khi đã hết hạn hoặc chưa hết hạn tạm 
giữ, trong trường hợp đã hoặc chưa khởi tố bị can, nhưng thấy không cần thiết 
phải tạm giữ, gia hạn tạm giữ hoặc chuyển sang tạm giam, thì thủ tục được giải 
quyết thế nào?. Có ra quyết định trả tự do không? Nếu lệnh tạm giữ chưa hết 
hạn thì ra Quyết định hủy bỏ lệnh tạm giữ, lệnh tạm giữ đã hết hạn thì ra Quyết 
định trả tự do; sau đó trong quá trình giải quyết vụ án nếu thấy cần phải áp 
dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” thì ra Quyết định cấm đi 
khỏi nơi cư trú; hay “ra quyết định trả tự do, sau đó ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư 
trú… hay ra QĐTHA thay đổi biện pháp tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi 
nơi cư trú”?  

 Thủ tục giải quyết đối với người bị tạm giữ kể cả khi đã hết hạn hoặc 
chưa hết hạn tạm giữ, trong trường hợp đã hoặc chưa khởi tố bị can, nhưng thấy 
không cần thiết phải tạm giữ, gia hạn tạm giữ hoặc chuyển sang tạm giam, được 
thực hiện theo Khoản 3 Điều 86, khoản 3 Điều 87 BLTTHS và điểm 1, điểm 5 
Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005.  

Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” thì căn cứ 
Điều 91 BLTTHS. Đây là 01 Biện pháp ngăn chặn độc lập, được áp dụng đối 
với bị can, bị cáo khi chưa bị áp dụng biện pháp ngăn chặn nào khác, hoặc sau 
khi có các Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ biện biện pháp tạm 
giữ, hoặc quyết định trả tự do… 

2. Theo quy định tại Điều 83, Điều 87 BLTTHS thì sau khi bắt trong thời 
hạn 24 giờ, CQĐT phải lấy lời khai, thu thập chứng cứ để xác định có hay 
không hành vi phạm tội của người bị bắt quả tang, bắt khẩn cấp. Khi có đủ căn 
cứ xác định có dấu hiệu tội phạm thì mới ra Quyết định tạm giữ, còn nếu không 
đủ căn cứ thì ra Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ; thời hạn tạm giữ lúc 
này sẽ được ghi từ thời điểm nào, kể từ khi bị bắt hay kể từ khi ra Quyết định 
tạm giữ?   

(Đã giải đáp tại Công văn số 1563/VKSTC-V4 ngày 17/5/2013). 

Nhưng lưu ý: Nếu có căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm thì ra quyết 
định tạm giữ, thời hạn tạm giữ được tính như sau: 

Đối với các trường hợp là CQĐT trực tiếp bắt thì thời hạn tạm giữ được 
tính từ lúc bắt; còn trường hợp CQĐT không trực tiếp bắt thì tính từ khi CQĐT 
nhận người bị bắt (theo quy định tại K1 Điều 87 BLTTHS). 

3. Cách tính thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam và việc ghi thời hạn trong 
các Lệnh, quyết định của CQĐT, VKS, TAND để trừ vào thời gian phải THA khi 
tuyên án chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện một cách thống 
nhất nên gây khó khăn cho công tác THA cụ thể như: Việc trừ đi thời hạn tạm 



giữ (9 ngày) khi tuyên án sẽ thành 10 ngày; Việc trừ đi thời hạn tạm giữ và tạm 
giam tính theo ngày hay theo tháng?  

 Cách tính thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam và việc ghi thời hạn trong 
các Lệnh, quyết định của CQĐT, VKS thực hiện theo Hướng dẫn tại Thông tư 
liên tịch số 05/2005/TTLN-VKSTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 và quy định tại 
BLTTHS.  

4. Việc trả tự do theo Khoản 3 Điều 86 và Khoản 3 Điều 87 BLTTHS 
thường bị hiểu nhầm là giống nhau?   

  Việc trả tự do theo K3 điều 86 và K3 điều 87 BLTTHS, có sự khác nhau 
là: K3 điều 86: quy định thủ tục trả tự do, khi VKS kiểm sát việc ra quyết định 
tạm giữ (lần 1) mà xét thấy việc tạm giữ không có căn cứ hoặc không cần thiết 
tạm giữ thì VKS ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ. K3 điều 87: quy 
định  chung việc trả tự do trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can. 
Trình tự, thủ tục trả tự do giai đoạn gia hạn tạm giữ theo khoản 3 Điều 87 
BLTTHS thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-
BQP ngày 07/9/2005. 

5. Hiện nay, Nhà tạm giữ không thực hiện trả tự do theo điểm b tiểu mục 
4.1 mục IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05/11/2004 mà VKS trả tự 
do theo khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức VKSND?.  

 Về vấn đề này VKSNDTC đã trả lời tại Công văn số 1455/VKSTC-V4 
ngày 20/5/2011 và được giải thích lại trong Công văn số 1563/VKSTC-V4 ngày 
17/5/2013  

6. Trường hợp tạm giữ khi bắt quả tang về các tội ma túy, chiếm đoạt tài 
sản như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… chưa xác định ngay 
được trọng lượng, định lượng,v.v. để xác định căn cứ truy cứu trách nhiệm hình 
sự. Trong thời gian chờ kết quả giám định, định giá… thì người bị bắt quả tang 
sẽ bị xử lý như thế nào?  

 Trong thời gian chờ kết quả giám định… thì người bị bắt quả tang sẽ do 
Cơ quan cảnh sát điều tra và Kiểm sát điều tra quyết định. Về thủ tục và thời hạn 
tạm giữ thì phải có quyết định tạm giữ…nhưng thời hạn tạm giữ tối đa cũng 
không được quá 9 ngày, nếu hết thời hạn tạm giữ trên mà không đủ căn cứ khởi 
tố thì phải trả tự do. Sau này khi CQĐTchứng minh được hành vi phạm tội, thì 
khởi tố vụ án, bị can và tùy theo từng trường hợp để áp dụng các biện pháp ngăn 
chặn theo quy định. 

7.  Theo khoản 3, điều 86 BLTTHS thì quyết định tạm giữ phải giao cho 
người bị tạm giữ một bản, nhưng chưa có quy định cụ thể về cách thức giao 
quyết định tạm giữ (giao trực tiếp khi đọc hay lập biên bản giao). Khi tiến hành 
kiểm sát, có nhiều trường hợp người bị tạm giữ phản ánh không được CQĐT 
giao quyết định tạm giữ, chỉ được đọc và ký vào quyết định tạm giữ nhưng cán 
bộ CQĐT lại nói rằng đã giao. Cần quy định cụ thể về cách thức giao quyết 
định tạm giữ?.  



 Theo quy định tại Mẫu số 25 QĐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 
1351/QĐ-BCA ngày 18/11/2004 của BCA) thì trong quyết định tạm giữ đã có 
mục “Quyết định này đã được giao cho người bị tạm giữ một bản vào 
hồi….giờ…ngày….tháng…năm…” và người bị tạm giữ ký xác nhận. 

8. Theo quy định tại Điều 86 BLTTHS thì trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi 
ra quyết định tạm giữ phải được gửi cho VKS cùng cấp, nhưng chưa có quy định 
về việc cơ quan ra quyết định tạm giữ phải gửi tài liệu có liên quan đến việc tạm 
giữ cho VKS để kiểm sát căn cứ tạm giữ (trừ trường hợp gia hạn tạm giữ), vì 
vậy khó khăn cho VKS trong thực hiện việc kiểm sát tạm giữ. 

 Để thực hiện tốt việc kiểm sát tạm giữ, các khâu công tác kiểm sát phải 
thực hiện tốt công tác phối hợp trong ngành. (Theo Điều 48 Quy chế kiểm sát). 

9. Khoản 2 Điều 87 BLTTHS về việc gia hạn tạm giữ; chưa có hướng dẫn 
thế nào là trường hợp “cần thiết” và “đặc biệt” nên cách hiểu và áp dụng 
không thống  nhất?.  

  Vấn đề này, thuộc phạm vi của Kiểm sát Điều tra. Kiểm sát tạm giữ, tạm 
giam phát hiện có vấn đề gì thì phối hợp để giải quyết. 

10. Trường hợp người chưa thành niên phạm tội không thuộc trường hợp 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 303 BLTTHS, phạm tội ít nghiêm trọng đã bị áp 
dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng đi khỏi nơi cư trú, không chấp 
hành giấy triệu tập, phạm tội mới thì có bắt tạm giam không? Nếu TAND đã ra 
quyết định tạm giam, VKSND có kháng nghị hủy không? CQĐT ra Lệnh bắt tạm 
giam để xử lý về tội mới, VKSND có phê chuẩn không?  

 Đây là công việc của Kiểm sát Điều tra. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam phát 
hiện có vấn đề gì thì phối hợp để giải quyết. 

11. Người tạm giữ thuộc án cấp tỉnh nhưng tạm giữ tại Nhà tạm giữ thuộc 
Công an cấp huyện thì VKSND cấp tỉnh hay cấp huyện kiểm sát việc tạm giữ và 
cấp nào báo cáo số liệu này. 

 Trong mọi trường hợp, đối tượng là người bị tạm giữ, tạm giam đang bị 
tạm giữ, tạm giam ở đâu, ở cấp nào (Nhà tạm giữ hay Trại tạm giam) thì VKS ở 
đó kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và báo cáo số liệu này (Căn cứ vào Điều 7 
Thông tư số 08/2001/TT-BCA ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng BCA và Quy chế 
kiểm sát) 

12. Trường hợp nào thì tạm giam tại Nhà tạm giữ, thời gian tạm giam tại 
Nhà tạm giữ đến giai đoạn nào phải chuyển đi?  

 Trường hợp nào thì tạm giam tại Nhà tạm giữ, được quy định tại Điều 3 
Quy chế về tạm giữ, tạm giam.  

Thời gian tạm giam tại Nhà tạm giữ đến hết giai đoạn xét xử sơ thẩm, án 
có hiệu lực pháp luật có QĐTHA hoặc trường hợp có kháng cáo, kháng nghị tới 
khi có lệnh tạm giam của Tòa án cấp tỉnh thì phải chuyển đi. Vì, Nhà tạm giữ 
không có “Buồng giam người chờ chuyển đi Trại giam”; hoặc trong trường hợp 



có kháng cáo, kháng nghị thì khi có lệnh tạm giam của Tòa án cấp tỉnh thì phải 
chuyển lên trại tạm giam để tạm giam theo quy định.  

13. Việc xác nhận tình trạng sức khỏe người bị tạm giữ, tạm giam khi tiếp 
nhận theo Điều 16 Quy chế về tạm giữ, tạm giam có cần sự tham gia của người 
có chuyên môn không? Cần quy định cụ thể thành phần tham gia?  

 Việc xác nhận tình trạng sức khỏe người bị tạm giữ, tạm giam khi tiếp 
nhận, có cần sự tham gia của người có chuyên môn hay không. Hiện, chưa có 
hướng dẫn cụ thể, nhưng theo Mẫu TG 4 (Ban hành theo Thông tư số 
01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng BCA) thì đây là “Biên bản 
Xác định tình trạng sức khỏe người bị tạm giữ/tạm giam”. Vì vậy, trong trường 
hợp này chỉ kiểm sát đến việc có “Biên bản Xác định tình trạng sức khỏe người 
bị tạm giữ/tạm giam” là đạt yêu cầu. Còn việc “Cần quy định cụ thể thành phần 
tham gia?” là thẩm quyền của các cơ quan Tư pháp Trung Ương. 

14. Trường hợp Đồn biên phòng chưa có buồng tạm giữ, khi bắt giữ đưa 
vào hội trường của Đồn biên phòng; Có đưa vào kết luận vi phạm để kháng nghị 
không?  Đồn biên phòng chỉ có buồng tạm giữ, chưa có nhà tạm giữ, cần có 
hướng dẫn cụ thể để thực hiện tốt công tác kiểm sát? 

 Trường hợp Đồn biên phòng chưa có buồng tạm giữ, khi bắt giữ đưa vào 
hội trường của Đồn biên phòng; Khi kết luận vẫn đưa vấn đề trên vào phần vi 
phạm nhưng không kháng nghị mà chỉ kiến nghị yêu cầu khắc phục (vì chưa có 
buồng tạm giữ là nguyên nhân dẫn đến vi phạm). 

Kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn Biên phòng thực hiện theo 
Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP ngày 
17/02/2014. 

15. Đối với bị án đã xét xử sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật mà mắc 
bệnh nặng cần phải thay đổi biện pháp tạm giam, luật không quy định cơ quan 
nào chịu trách nhiệm giải quyết. Vì vụ án ở giai đoạn xét xử, hồ sơ do Tòa án sơ 
thẩm quản lý, Tòa án cấp phúc thẩm chưa có trách nhiệm giải quyết?   

 Theo quy định của BLTTHS, Cơ quan nào thụ lý hồ sơ vụ án thì cơ quan 
đó có thẩm quyền quyết định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. Còn đối với 
người đang bị tạm giam, nếu bị ốm trong thời gian đang bị tạm giam thì được 
khám và điều trị theo quy định tại Điều 28 Quy chế về tạm giữ, tạm giam. 

16. Pháp luật hình sự không quy định trong hồ sơ tạm giam phải có quyết 
định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can mà chỉ quy 
định “Người bị tạm giam phải có lệnh, quyết định hợp pháp của cơ quan và 
người có thẩm quyền theo quy định của BLTTHS”. Như vậy, trong quá trình 
kiểm sát việc tạm giam rất khó phát hiện ra người bị tạm giam có đúng với hành 
vi phạm tội đã bị khởi tố trước đó hay không, phạm tội vào khung, khoản nào 
của điều luật để xác định việc giam có đúng với tội danh, thời hạn và đúng đối 
tượng hay không?. 



  Để công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam đảm bảo chính xác cần 
phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kiểm sát điều tra để kiểm sát các lệnh và quyết 
định giam giữ để kịp thời phát hiện vi phạm (nếu có). 

17. Việc TAND ra Lệnh tạm giam theo khoản 2 Điều 243 BLTTHS, sau khi 
hết lệnh tạm giam để chuẩn bị xét xử nhưng vì lý do nào đó Tòa án phải hoãn 
phiên tòa thì thời hạn tạm giam đó có bị giới hạn theo thời hạn hoãn phiên tòa 
hay không? Nếu bị giới hạn thì việc tạm giam có bị xem là quá hạn để kiến nghị 
hay không? 

 Tạm giam theo K2 Đ243 BLTTHS là tạm giam cho đến khi kết thúc phiên 
tòa, sau đó phải hoãn phiên tòa thì có thể nói là thời hạn tạm giam đó sẽ giới hạn 
theo thời hạn hoãn phiên tòa (30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa). 
Nếu quá thời hạn trên (30 ngày) mà Tòa án không mở phiên tòa thì VKS sẽ 
Kháng nghị (kiến nghị) về việc Tòa án vi phạm về thời hạn hoãn phiên tòa theo 
quy định tại Điều 245 BLTTHS. 

18. Việc phân loại giam giữ đối với đối tượng là phạm nhân được trích 
xuất về Trại tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử theo Điều 15 Quy chế về tạm 
giữ, tạm giam hay theo Thông tư số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-
VKSNDTC ngày 30/5/2013?  

 Căn cứ Điều 10 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-
TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 thì chế độ giam giữ, quản lý đối với 
phạm nhân được trích xuất là bị can, bị cáo trong vụ án đang điều tra, truy tố, 
xét xử được thực hiện theo quy định của pháp luật về tạm giữ, tạm giam (Quy 
chế về tạm giữ, tạm giam).  

19. Việc xử lý tiền mặt khi người tạm giữ, tạm giam mang vào trái phép 
chưa có quy định? 

 Hiện chưa có quy định về xử lý việc người bị tạm giữ, tạm giam mang 
trái tiền mặt vào nơi giam giữ. Tuy nhiên, có thể nghiên cứu vận dụng Thông tư 
số 58/2011/TT-BCA ngày 09/8/2011 của BCA để tịch thu sung quỹ Nhà nước 
(áp dụng đối với phạm nhân tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ). 

20. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn còn áp dụng cấp khăn rửa mặt cho 
người bị tạm giữ, tạm giam 06 tháng/người/01 chiếc (theo hướng dẫn 1613 của 
ngày 04/4/2012 của Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật); Mặc dù Vụ 4 đã có kiến nghị 
với Tổng cục VIII để trao đổi với Tổng cục Hậu cần - kỹ thuật nhằm có hướng 
dẫn thay thế nhưng đến nay Tổng cục Hậu cần-kỹ thuật BCA vẫn duy trì áp dụng 
hướng dẫn 1613?  

  VKS kháng nghị yêu cầu thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 
Quy chế về tạm giữ, tạm giam. Đối với văn bản số 1613 của Tổng cục Hậu cần-
kỹ thuật BCA, Vụ 4 sẽ phối hợp với Tổng cục VIII, BCA để có biện pháp giải 
quyết. 

21. Chế độ cấp phát xà phòng, khăn mặt; tiền mua đồ dùng vệ sinh phụ 
nữ cho người bị tạm giữ, tạm giam, được thực hiện “hàng tháng”. “Hàng 



tháng” được hiểu như thế nào: Từ ngày 01 đến ngày cuối tháng (sẽ được tính 01 
tháng), hay phải giam giữ 30 ngày mới được tính 01 tháng. Nếu tính theo cách 
thứ nhất thì dễ thực hiện, nhưng không có tính thuyết phục. Tính theo cách thứ 
hai sẽ rất khó thực hiện ở chỗ: Tuy Quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ và lệnh 
tạm giam, gia hạn tạm giam có nêu sẽ tạm giữ bao nhiêu ngày, tạm giam bao 
nhiêu tháng; nhưng việc có tạm giữ, tạm giam hết thời hạn ghi trong lệnh hay 
không, thì không thể biết trước được (chưa nói đến việc tạm giữ lâu lắm cũng 
chỉ đến 09 ngày). Thực tế người  bị tạm giữ, tạm giam khi vào trại đã phải có 
các vật dụng trên để sử dụng hàng ngày…  

  Hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này; khi thực hiện tùy 
thuộc vào tình hình thực tế để vận dụng. Thông thường, khi bị bắt tạm giữ, tạm 
giam thì được cấp, sau đó cấp tiếp khi đủ tháng hoặc cấp vào ngày đầu tháng. 

Lưu ý: Các vấn đề chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể khi tiến 
hành kiểm sát chỉ kiến nghị hoặc kháng nghị đối với những vi phạm đã được xác 
định cụ thể, rõ ràng và có căn cứ pháp luật. 

22. Việc Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đưa nước sôi vào buồng giam, giữ 
để cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân nấu mì ăn có đúng quy định 
không?  

 Căn cứ Điều 5 Nội quy trại giam ban hành kèm theo Thông tư số 
36/2011/TT-BCA ngày 26/5/2011 của Bộ trưởng BCA và điểm b mục 4 Thông 
tư số 08/2001/TT-BCA ngày 12/11/2001; Điều 3 Nội quy Trại tạm giam, Điều 3 
Nội quy Nhà tạm giữ ban hành kèm theo Quyết định số 862/2001/QĐ-BCA 
(C11) ngày 06/9/2001 của BCA thì nước sôi không thuộc danh mục đồ vật bị 
cấm mang vào buồng giam, giữ. Tuy nhiên, nước sôi có thể thuộc loại đồ vật: 
“Những đồ vật có thể gây nguy hại cho bản thân và người khác” hoặc “ảnh 
hưởng đến công tác quản lý giam giữ”. Vì vậy, nếu việc mang nước sôi vào 
buồng giam, giữ ảnh hưởng đến công tác quản lý giam giữ, hoặc gây nguy hại… 
thì trại tạm giam, nhà tạm giữ cấm không cho mang vào buồng giam, giữ. Các 
vấn đề chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể khi tiến hành kiểm sát cần 
thận trọng, cân nhắc khi kiến nghị hoặc kháng nghị. 

23. Trường hợp người bị tạm giam là phụ nữ đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi, có nơi cư trú rõ ràng, có đầy đủ Lệnh hợp pháp do người có thẩm 
quyền và cơ quan có thẩm quyền ký ban hành theo quy định tại khoản 2 điều 4 
Quy chế kiểm sát. Nhưng đối chiếu với khoản 2 điều 88 BLTTHS thì không 
thuộc trường hợp bị tạm giam; Do vậy, thực tiễn rất khó giải quyết?  

 Việc căn cứ điểm a, b, c K2 Đ 88 BLTTHS để xem xét và quyết định ra 
lệnh và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với các trường hợp người bị tạm giam là 
phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nơi cư trú rõ ràng. Vấn đề này 
thuộc đối tượng và phạm vi của Kiểm sát điều tra. Tuy nhiên, khi thực hiện công 
tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam phát hiện vi phạm cần báo cáo Lãnh đạo Viện 
cùng cấp để chỉ đạo phối hợp giải quyết.  



24. Việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại điều 5 
Quy chế kiểm sát và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 
27/11/2002 (tức khoản 1 Điều 21 Quy chế về tạm giữ, tạm giam) thì có thể hiểu 
việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam để thực hiện các hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử; ví dụ đưa bị can ra khỏi trại tạm giam để xét xử tại toà án hoặc 
xét xử lưu động ngoài khu vực của Trại tạm giam, nhà tạm giữ là thuộc thẩm 
quyền của Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam. Nhưng tại khoản 3 Điều 
1 Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 (tức khoản 1 Điều 20 Quy chế 
về tạm giữ, tạm giam) lại quy định: “1. Việc đưa người bị tạm giữ, tạm giam 

khỏi nơi giam, giữ chỉ được thực hiện khi có lệnh trích xuất bằng văn bản 

của cơ quan có thẩm quyền được quy định trong pháp luật tố tụng hình 
sự…”. Do đó còn có cách hiểu khác nhau dẫn đến vận dụng khác nhau đây 
cũng là những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện kiểm sát việc quản 
lý người bị tạm giữ, tạm giam? 

 Điều 5 Quy chế kiểm sát là quy định nội dung kiểm sát việc trích xuất 
của Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam theo quy định của pháp luật, 
không phải là quy định về việc trích xuất.  

Các quy định về trích xuất được quy định tại Quy chế về tạm giữ, tạm 
giam rất rõ ràng, cụ thể tại Khoản 1 Điều 20 và Điều 21 Quy chế về tạm giữ tạm 
giam. Cần phân biệt thẩm quyền ra lệnh trích xuất và việc đưa người bị tạm giữ, 
tạm giam ra khỏi nơi giam giữ. Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam có 
quyền ra Lệnh trích xuất trong trường hợp cần cấp cứu, khám và chữa bệnh ngay 
cho người bị tạm giữ, tạm giam tại cơ sở y tế ở ngoài Nhà tạm giữ, Trại tạm 
giam; Còn các trường hợp quy định khoản 1 Điều 21 thì thẩm quyền ra Lệnh 
trích xuất thuộc Cơ quan có thẩm quyền khác. Khi có lệnh trích xuất theo đúng 
quy định, việc đưa người bị tạm giữ, tạm giam ra khỏi nơi giam giữ theo Lệnh 
trích xuất thuộc trách nhiệm của Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam.    

25. Quy định về trích xuất phạm nhân để điều tra, truy tố, xét xử về 01 tội 
khác, sau khi xét xử xong phải trả lại cho Trại giam trước khi trích xuất là chưa 
hợp lý. Vì: TAND ra QĐTHA chỉ định cho CQTHAHS cùng cấp thi hành và gây 
phiền phức, tốn kém trong công tác dẫn giải? 

 Trình tự, thủ tục trích xuất phạm nhân để điều tra, truy tố, xét xử về 01 
tội khác phải thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-
BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013; VKS có trách nhiệm kiểm 
sát chặt chẽ việc thực hiện trích xuất của các cơ quan theo đúng quy định của 
pháp luật. 

26. Theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT- BCA-
BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013, trong thời gian trích xuất phạm 
nhân để phục vụ xét xử về tội khác, phạm nhân đó hết án, thì việc trả lại phạm 
nhân cho Trại giam nơi giao phạm nhân để làm thủ tục cấp giấy chấp hành 
xong bản án trước và việc thực hiện theo lệnh giam của Tòa trong thời gian chờ 
bản án có hiệu lực, chưa được Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-
TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 quy định cụ thể. Phạm nhân được trích 



xuất để điều tra, truy tố, xét xử, thì CƠ QUAN ĐIềU TRAvà VKS thụ lý vụ án 
phải tiến hành thủ tục gì? Có tạm giam không? 

 Theo Điều 8 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT- BCA-BQP-TANDTC-
VKSNDTC ngày 30/5/2013 thì trong thời gian trích xuất phạm nhân để phục vụ 
xét xử về tội khác, phạm nhân đó hết án, thì không phải trả lại phạm nhân cho 
Trại giam nơi giao phạm nhân, mà Trại giam nơi giao phạm nhân phải cấp giấy 
chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho người được trích xuất. Còn cơ 
quan nhận người trích xuất có trách nhiệm trả tự do ngay cho người đó theo quy 
định tại Điều 40 LTHAHS.(Nếu không bị giam giữ về một hành vi vi phạm 
pháp luật khác). 

Phạm nhân được trích xuất để điều tra, truy tố, xét xử, thì CQĐT, VKS và 
Tòa án thụ lý vụ án hình sự phải tiến hành theo các quy định chung của pháp 
luật Tố tụng hình sự. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn này là 
thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng.  

 Tuy nhiên, khi có đủ căn cứ để tạm giam về tội đang được được điều tra, 
truy tố, xét xử, nhất là trường hợp phạm tội mới trong khi đang chấp hành án thì 
Cơ quan tiến hành tố tụng cần áp dụng biện pháp tạm giam, trước khi làm thủ 
tục trích xuất. Vì:  

+ Việc tạm giam là cơ sở để tính thời điểm chấp hành án khi tổng hợp 
hình phạt, đặc biệt là trường hợp phạm nhân đó đang chấp hành án “chung thân” 
hoặc mức án tù rất cao (20 năm tù) .. 

+ Để có cơ sở thực hiện chế độ giam giữ, quản lý phạm nhân được trích 
xuất là bị can, bị cáo theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 
04/2013/TTLT- BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013. 

27. Phạm nhân phạm tội mới và bị bắt quả tang tại Trại giam thì tạm giữ 
ở đâu? Khi trích xuất, cách tính thời hạn tạm giữ, tạm giam và khấu trừ thời hạn 
tạm giam ở vụ án mới để tổng hợp hình phạt như thế nào? Trường hợp thời hạn 
trích xuất còn, Lệnh tạm giam đã hết, không thể tạm giam tại Trại tạm giam 
được nữa, việc trả phạm nhân trích xuất cho Trại giam gặp khó khăn?   

 Phạm nhân phạm tội mới và bị bắt quả tang tại Trại giam thì vẫn bị giam 
tại Trại giam cho đến khi nào khởi tố vụ án, khởi tố bị can và trích xuất đến nơi 
giam giữ theo thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử. Khi phạm nhân phạm tội 
mới, tức đã vi phạm pháp luật, Giám thị trại tạm giam phải xử lý kỷ luật theo 
Điều 38 LTHAHS, bằng hình thức “Giam tại buồng kỷ luật” để quản lý. 

Việc trích xuất phạm nhân thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013.  

Thời hạn trích xuất, gia hạn trích xuất do cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ 
vào yêu cầu điều tra, truy tố xét xử (trong đó có thời hạn tạm giam) để đề nghị. 

Việc tổng hợp hình phạt đối với phạm nhân được trích xuất thực hiện theo 
Điều 50, 51 BLHS. Trường hợp phạm nhân đang trích xuất mà hết án, trước khi 
xét xử thì thời điểm tính thời gian chấp hành hình phạt của bản án sau được tính 



từ ngày phạm nhân đó chấp hành xong hình phạt tù trước đó (giấy chứng nhận 
chấp hành xong hình phạt đã được gửi cho cơ quan nhận trích xuất) 

28. Kiểm sát việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam; 
nhất là việc nhận quà tiếp tế, chế độ ăn còn tổ chức ăn chung với cán bộ chiến 
sỹ; Hiện nay hệ thống sổ sách của Trại tạm giam, Nhà tạm giữ chưa có sự thống 
nhất và việc ghi chép còn tuỳ tiện, không đầy đủ do đó khó có căn cứ kết luận vi 
phạm? 

 Hệ thống sổ sách trong tạm giữ, tạm giam đã được quy định tại Thông tư 
01/2012/TT-BCA ngày 03/01/2012 của BCA (gồm 18 loại sổ). Việc tổ chức ăn 
chung với cán bộ chiến sỹ đã được quy định tại điểm a mục 3 Thông tư số 
08/2001/TT-BCA ngày 12/11/2011 của BCA như sau: “có lưu lượng ít thì được 
sử dụng bếp ăn của đơn vị kết hợp tổ chức nấu ăn….Nhưng phải có sổ quản lý, 
theo dõi, quyết toán riêng”. Tại điểm 1 mục II Hướng dẫn số 9191/C81-C84 
ngày 21/10/2011 của Tổng cục VIII, BCA có quy định: “…tổ chức bếp ăn cho 
người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng tiêu chuẩn, chế độ và đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Việc xuất nhập lương thực, thực phẩm phải có sổ theo dõi, công 
khai tài chính hàng ngày có ký giao nhận cụ thể”. Như vậy, dù chưa quy định cụ 
thể mẫu sổ hoặc cách theo dõi cụ thể việc thực hiện chế độ, nhưng phải bảo đảm 
có sổ sách theo dõi riêng, đầy đủ, có ký giao nhận…theo quy định.  

29. Việc quy định chế độ ăn theo định lượng cho người bị tạm giữ, tạm 
giam, phạm nhân hiện hành là đảm bảo; nhưng theo giá cả thị trường hiện tại 
mỗi can, phạm nhân mới chỉ được ăn 14.000 đồng/ngày (không thể đảm bảo về 
chất lượng); chưa có quy định về sử dụng nước (nước sạch và nước hợp vệ 
sinh?  

 Chế độ ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam được quy định tại Điều 26 
Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 7/11/1998 của Chính Phủ (được sửa, đổi bổ 
sung theo Nghị định 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 của Chính Phủ). Khi 
thực hiện công tác kiểm sát bảo đảm định lượng theo đúng quy định; về chất 
lượng (chủng loại) được quy về loại trung bình theo thời giá địa phương để cấp 
tiền (quyết toán với ngân sách) mua và tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam 
sử dụng. Ngoài việc Nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn ăn theo định lượng, người bị 
tạm giữ, tạm giam “được sử dụng quà của gia đình, thân nhân để ăn thêm nhưng 
không được quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường”. Về sử dụng nước: Theo quy 
định tại Khoản 1, Điều 26, “Người bị tạm giữ, tạm giam được ăn theo tiêu 
chuẩn, uống nước bảo đảm vệ sinh…” Điều 27 quy định: “Việc tổ chức phục vụ 
ăn, uống đủ tiêu chuẩn định lượng và đảm bảo vệ sinh theo quy định…”.  

30. Pháp luật không quy định các cơ quan tiến hành tố tụng phải gửi các 
lệnh, quyết định về việc giam, giữ cho khâu kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; bộ 
phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam phải liện hệ với nhà tạm giữ, trại tạm 
giam, các phòng, bộ phận nghiệp vụ khác để cập nhật, nắm bắt tình hình, thiếu 
tính chủ động?.  



 Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế kiểm sát và phối hợp chặt chẽ với 
công tác kiểm sát điều tra để chủ động trong công tác (Điều 48 quy chế kiểm 
sát). 

31. Quy định về cơ sở bí mật, thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở bí 
mật còn tùy tiện tạo kẽ hở cho cơ quan quản lý giam giữ; Số phạm nhân để lại 
phục vụ việc tạm giữ, tạm giam làm cơ sở bí mật chưa có hướng dẫn; Chưa có 
hướng dẫn cụ thể như thế nào là người nghiện ma túy theo khoản 2 Điều 171 
LTHAHS?.  

 Theo quy định của BCA, cơ sở bí mật để phục vụ cho đấu tranh phòng 
chống vi phạm tội phạm. Khi tiến hành kiểm sát đối với các buồng giam có bố 
trí phạm nhân làm đặc tình cần thực hiện theo công văn số 829/VKSTC-V4 
ngày 06/4/2004 của VKSNDTC. 

Số phạm nhân để lại phục vụ việc tạm giữ, tạm giam làm cơ sở bí mật 
chưa có hướng dẫn. Yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại K2 Điều 171 
LTHAHS. 

Người nghiện ma túy là người đã bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là 
nghiện ma túy hoặc có những chứng cứ trong thực tế chứng minh được người đó 
là người nghiện ma túy (ví dụ như: Bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma 
túy, kết quả xét nghiệm trong người có chất ma túy…). 

32. Cách ghi và cách tính thời hạn tạm giam theo quy định tại Khoản 1 
Điều 96 BLTTHS và Điểm 6 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BCA-BQP-
VKSNDTC ngày 7/9/2005  phải ghi theo ngày, nhưng mẫu Lệnh tạm giam theo 
Quy chế kiểm sát điều tra (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC 
của Viện trưởng VKSNDTC) thời hạn ghi theo tháng và ngày. Nên việc ghi thời 
hạn trong Lệnh tạm giam giữa các đơn vị chưa được thống nhất theo quy định.  

 Thông tư là văn bản quy phạm pháp luật và có hiệu lực cao hơn Quyết 
định, do đó trong lúc chưa có Thông tư mới hướng dẫn, thì vẫn phải áp dụng 
theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC 
ngày 7/9/2005. 

33. Thông tư 39/2012/TT-BCA có quy định chung về việc mở cùm cho 
người bị kết án tử hình, nhưng chưa có quy định cụ thể về việc mở cùm đối với 
người bị kết án tử hình là nữ, vì đối tượng này họ có đặc điểm về tâm, sinh lý, 
chế độ sinh hoạt phức tạp hơn, nên cần phải có quy định riêng. 

 Quy định việc cùm hay mở cùm đối với người bị kết án tử hình nhằm 
phục vụ cho công tác quản lý, do đó thực hiện đúng quy định tại Điều 23 Quy 
chế về tạm giữ, tạm giam và được hướng dẫn thực hiện tại khoản 2 Điều 4 
Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 04/7/2012 của Bộ trưởng BCA. 

34. Quy định về chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam theo Nghị định số 
09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011 và của phạm nhân theo Nghị định 
113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008 trong một tháng về lương thực và thực phẩm 
là giống nhau, tuy nhiên về chất đốt có sự trái ngược nhau về số lượng (giữa 



15 kg củi hoặc 17 kg than và 17 kg củi hoặc 15 kg than). Việc quy định này 
gây khó khăn và thực tế hiện nay giữa các Trại tạm giam và Trại giam thực hiện 
không thông nhất.  

 Nghị định 113/2008/NĐ-CP hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị 
định 117/2011/NĐ-CP; tuy nhiên, vẫn có sự quy định trái ngược về “củi” và 
“than”. Khi kiểm sát yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

II.  THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 

1. Thủ tục và Quyết định về THA.  

1.1. Trường hợp người bị kết án chưa được tổng hợp hình phạt của nhiều 
bản án đang phải thi hành nhiều QĐTHAPT, sau khi được tổng hợp hình phạt 
thì Tòa án có thẩm quyền có phải ra QĐTHA phạt tù theo quyết định tổng hợp 
hình phạt hay không?  

 Hiện chưa có quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể thủ tục phải ra 
QĐTHAPT sau khi có quyết định tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đang 
phải thi hành nhiều QĐTHAPT. Do vậy, không nhất thiết sau khi tổng hợp hình 
phạt của nhiều bản án (đã được ra QĐTHAPT), Tòa án có thẩm quyền phải ra 
QĐTHAPT.  

1.2. Trường hợp bản án sơ thẩm xét xử nhiều bị cáo, trong đó bị cáo 
không có kháng cáo, kháng nghị nên khi phần bản án có hiệu lực pháp luật thì 
Tòa án sơ thẩm đã ra QĐTHAPT. Riêng bị cáo khác có kháng cáo nên cấp phúc 
thẩm xét xử phát hiện cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên 
tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại. Trường hợp 
này chưa có quy định Tòa án phải hủy hay thu hồi QĐTHA phạt tù đã ban 
hành?  

 Trường hợp này, Tòa án đã ra QĐTHA phải ra quyết định thu hồi hoặc 
hủy bỏ QĐTHAPT đó, vì Bản án sơ thẩm đã bị hủy, không còn hiệu lực thi 
hành.  

1.3. Trường hợp bản án sơ thẩm có 02 bị cáo, sau khi xét xử sơ thẩm có 
01 bị cáo kháng cáo, bị cáo còn lại khi án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, Tòa án 
cấp sơ thẩm ra QĐTHA và bị án đã được đưa đi chấp hành án tại Trại giam. Án 
phúc thẩm hủy toàn bộ án sơ thẩm, Tòa cấp sơ thẩm ra quyết định hủy bỏ 
QĐTHA và trả tự do cho phạm nhân. Sau đó bản án giám đốc thẩm đã hủy toàn 
bộ án phúc thẩm và giữ nguyên án sơ thẩm. Tòa sơ thẩm lại ra QĐTHA đối với 
phạm nhân được trả tự do theo án sơ thẩm nhưng trừ thời gian chấp hành án 
của phạm nhân. Như vậy việc ban hành quyết định hủy bỏ QĐTHA và trả tự do 
cho phạm nhân đang chấp hành án của Tòa cấp sơ thẩm đã đảm bảo các quy 
định của pháp luật chưa? Việc ra QĐTHA lần sau, nhưng không đúng nội dung 
án sơ thẩm đã tuyên, là vi phạm Điều 256 BLTTHS giải quyết thế nào? 

 Trường hợp bản án sơ thẩm xét xử đối với nhiều bị cáo, phần bản án có 
hiệu lực pháp luật được Tòa án cấp sơ thẩm ra QĐTHA và bị án đã được đưa đi 
chấp hành án tại Trại giam. Án phúc thẩm hủy toàn bộ án sơ thẩm (do có 01 bị 



cáo kháng cáo), Tòa cấp sơ thẩm ra quyết định hủy bỏ QĐTHA và trả tự do cho 
phạm nhân là đúng quy định.  

Việc ra QĐTHAPT lần sau, không đúng nội dung Bản án sơ thẩm, nhưng 
đúng với thực tế và đảm bảo được quyền lợi của người bị kết án. Do vậy, không 
cần phải kháng nghị bãi bỏ. 

1.4. Tòa án cấp huyện không ra Quyết định ủy thác mà ra QĐTHA chuyển 
đến CQTHAHS nơi có bị án cư trú, nên VKSND gặp khó khăn trong công tác 
kiểm sát. Quan điểm của Tòa án địa phương cho rằng LTHAHS không quy định 
về việc ủy thác nên các cấp Tòa án có thể không thực hiện việc ủy thác.  

 Việc ủy thác là thủ tục thi hành bản án ban đầu, được quy định tại Điều 
256 BLTTHS, không quy định trong LTHAHS. Việc ra quyết định ủy thác phải 
được thực hiện theo khoản 1 Điều 256 BLTTHS và mục 2.1 phần I Nghị quyết 
số 02/2007-NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC. 
Theo quy định tại mục 2.1 phần I Nghị quyết số 02/2007 thì việc ra quyết định 
thi hành án hay ủy thác thi hành án thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án đã 
xét xử sơ thẩm nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thi hành bản án, quyết định 
của Tòa án; việc ra quyết định ủy thác phải có căn cứ.   

            1.5. Việc ủy thác THA phạt tù theo quy định của BLTTHS và Nghị quyết 
số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 vẫn có những quan điểm khác nhau, đề 
nghị có hướng dẫn cụ thể. Đó là trường hợp TAND tỉnh A xét xử và ra quyết 
định ủy thác THA phạt tù cho TAND tỉnh B đối với người đang bị tạm giam tại 
Trại tạm giam tỉnh B (người bị kết án không có địa chỉ tạm trú hoặc thường trú 
tại tỉnh ) có đúng không?.  

 Tại điểm c.2 mục 2.1 phần I Nghị quyết số 02/2007-NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC quy định về căn cứ để ủy thác là 
“c.2) Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có căn cứ về việc người bị kết án đang cư 
trú trên địa bàn hành chính khác.”. Tại Điều 1 Luật cư trú năm 2006 quy định 
“Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn 
dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú”. Do vậy, việc TAND tỉnh A ra Quyết 
định ủy thác cho TAND tỉnh B ra QĐTHA đối với người đang bị tạm giam tại 
Trại tạm giam Công an tỉnh B (không thường trú hay tạm trú tại tỉnh B) là không 
đúng quy định. Trường hợp này, TAND tỉnh A phải ra QĐTHA. 

1.6. Tại các Điều 24, 32 LTHAHS không quy định việc CQTHAHS cấp 
tỉnh và cấp huyện sau khi tiến hành áp giải hoặc tiếp nhận người đã hết thời hạn 
hoãn, TĐC phải gửi thông báo kết quả áp giải cho Tòa án và VKS nơi ra quyết 
định hoãn và TĐC biết kết quả áp giải nên gặp khó khăn cho công tác theo dõi 
các đối tượng hoãn, TĐC tại các địa phương.  

 Mặc dù Điều 24, Điều 32 LTHAHS không quy định việc CQTHAHS các 
cấp, sau khi áp giải hoặc tiếp nhận người hết thời hạn hoãn, TĐC đi chấp hành 
án phải Thông báo kết quả áp giải cho TAND và VKS nơi ra QĐTHA, nhưng 
CQTHAHS khi áp giải người kết án đi chấp hành án phải thông báo kết quả áp 
giải cho TAND đã ra quyết định hoãn, TĐC (Vì TAND ra Quyết định hoãn, 



TĐC thông báo về việc hết thời hạn hoãn, TĐC đến CQTHAHS). Đối với 
VKSND các địa phương cần chủ động trong công tác kiểm sát để kiểm sát chặt 
chẽ việc áp giải đi thi hành án. Liên ngành địa phương cần xây dựng Quy chế 
phối hợp trong việc THAHS. 

  1.7. Về thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách đối với người bị kết án 
phạt tù đang tại ngoại đến CQTHAHS cùng cấp tự nguyện THA, CQTHAHS cấp 
huyện bàn giao người bị kết án phạt tù đang tại ngoại tự nguyện đến chấp hành 
án cho Trại tạm giam Công an cấp tỉnh chưa có điều luật quy định cụ thể về 
trường hợp này, liệu có thể áp dụng như đối với trường hợp người bị kết án phạt 
tù đang bị tạm giam hay không? Thời gian chờ chuyển người bị kết án đi chấp 
hành án tại CQTHAHS cấp huyện là bao lâu? 

 Theo Điều 21 LTHAHS thì việc tiếp nhận người bị kết án phạt tù đang tại 
ngoại tự nguyện đến chấp hành án thuộc trách nhiệm của CQTHAHS cấp huyện 
nơi người bị kết án cư trú. Sau khi tiếp nhận, CQTHAHS cấp huyện phải hoàn 
chỉnh hồ sơ và đưa ngay người bị kết án đến Trại tạm giam Công an tỉnh để Trại 
tạm giam thực hiện việc giam giữ theo Quy chế về tạm giữ, tạm giam (Vì Nhà 
tạm giữ không có buồng giam giữ người chờ chấp hành án). Thủ tục hồ sơ, áp 
dụng như trường hợp người bị kết án đang bị tạm giam. 

1.8. Trường hợp người bị kết án đang tại ngoại, tự nguyện đến Trại tạm 
giam chấp hành án, Trại tạm giam phải thông báo cho Toà án đã ra QĐTHA, 
nhưng không quy định phải Thông báo cho CQTHAHS cấp huyện nên 
CQTHAHS không quản lý được; việc người bị kết án đang tại ngoại đến Trại 
tạm giam để THA có được không? 

 Theo khoản 1 Điều 21 LTHAHS thì đối với người bị kết án đang tại ngoại, 
trong QĐTHA phải ghi rõ người bị kết án phải có mặt tại CQTHAHS cấp huyện 
nơi người đó cư trú để chấp hành án. Do vậy, việc người bị kết án tự nguyện đến 
Trại tạm giam chấp hành án và Trại tạm giam tiếp nhận là không đúng quy định. 
Trại tạm giam cần hướng dẫn người bị kết án đến CQTHAHS cấp huyện nơi bị 
án cư trú để chấp hành án. CQTHAHS cấp huyện sau khi làm các thủ tục hồ sơ, 
đưa ngay người bị kết án đến Trại tạm giam để Trại tạm giam thực hiện việc giữ 
theo quy định. Do vậy, Trại tạm giam không phải Thông báo việc tiếp nhận 
người bị kết án đến thi hành án cho CQTHAHS cấp huyện đó. 

1.9. LTHAHS quy định “gửi” QĐTHA cho người bị kết án phạt tù đang 
tại ngoại là không bảo đảm chặt chẽ; không quy định cơ quan nào có trách 
nhiệm tống đạt QĐTHA phạt tù cho người phải chấp hành án đang tại ngoại; 
Nên không có cơ sở để xác định thời điểm người CHAPT đang tại ngoại nhận 
được QĐTHA, nhằm thực hiện việc áp giải.  

 Việc gửi QĐTHAHS là thuộc trách nhiệm của Tòa án, theo đúng khoản 2 
Điều 21 LTHAHS; Tuy nhiên, việc gửi QĐTHA đó như thế nào do Tòa án thực 
hiện, nhưng phải có căn cứ, cơ sở xác định Tòa án đã gửi QĐTHA đó (Biên bản 
giao nhận quyết định, Hóa đơn gửi Công văn qua bưu điện, Sổ công văn đi có 
ký xác nhận của cán bộ bưu điện hoặc người nhận,v.v..) 



1.10. Trường hợp đang bị giam nhưng Tòa án xét xử tuyên trả tự do ngay 
tại phiên tòa (do xét xử tuyên thời hạn phạt tù bằng thời hạn tạm giam), Tòa án 
có phải ra QĐTHAPT không (còn chưa thống nhất giữa TAND và VKS)? cơ 
quan giam giữ có phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù 
không hay thủ tục gì?  

  Quan điểm của VKSNDTC (Vụ 4) thì trường hợp này có ra QĐTHA, khi 
ra QĐTHA mới có cơ sở để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù, 
xóa án tích,v.v..(Công văn số 717/VKSTC-V4 ngày 18/3/2012). Tuy nhiên, quá 
trình áp dụng chưa có sự thống nhất giữa Tòa án và VKS. Vì vậy VKSNDTC sẽ 
có ý kiến trao đổi với TANDTC để thống nhất chỉ đạo thực hiện. 

1.11. Chưa có quy định về hủy QĐTHA khi QĐTHA vi phạm (do Bản án 
bị hủy, sai nội dung, người bị kết án đã chuyển nơi cư trú khác trong trường hợp 
nhận ủy thác, hoặc do bị án cấp phúc thẩm cải sửa…), Tòa án cấp nào có thẩm 
quyền ra quyết định hủy bỏ thay thế hoặc thu hồi QĐTHA đó? Trình tự thủ tục 
thế nào?  

 Căn cứ các quy định trong BLTTHS thì trường hợp QĐTHA có vi phạm, 
thì việc ra quyết định hủy bỏ, thay thế, hay thu hồi QĐTHA đó do Tòa án đã ra 
Quyết định THA thực hiện hoặc do Tòa án cấp trên trực tiếp. 

1.12. Việc ký quyết định đưa phạm nhân đến CHAPT tại Nhà tạm giữ do 
Thủ trưởng CQTHAHS và đóng dấu CQTHAHS được VKSNDTC (V4) trả lời 
việc thực hiện như vậy là đúng quy định. Nhưng hiện tại các mẫu quyết định đưa 
phạm nhân đến CHAPT tại nhà tạm giữ còn chưa thống nhất cụ thể là: Quyết 
định của Giám đốc Công an tỉnh; Quyết định của Thủ trưởng CQTHAHS cấp 
tỉnh; Quyết định điều chuyển của Thủ trưởng CQTHAHS cấp tỉnh. 

 Việc ký quyết định đưa phạm nhân đến chấp hành án tại nhà tạm giữ do 
CQTHAHS thực hiện (theo LTHAHS). Việc sử dụng các biểu mẫu trong 
THAHS, đã được BCA quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 
7/9/2011 bà Hướng dẫn 9492/HD-C81-C83 ngày 16/11/2011 của Tổng cục VIII, 
BCA. 

1.13. Thời điểm gọi là “Phạm nhân” được tính lúc nào? Từ lúc có 
QĐTHA phạt tù hay từ khi có Quyết định của Tổng cục VIII, BCA về việc đưa 
người có QĐTHA phạt tù đến nơi chấp hành án? Số đang tạm giam đã có 
QĐTHA nhưng chưa có quyết định của Tổng cục VIII, BCA thì hết án, hồ sơ có 
được thực hiện theo Điều 40 LTHAHS không? Khi ra trại có được cấp tiền tàu, 
xe không?  

 Căn cứ khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 22 LTHAHS và khoản 2 Điều 2 
Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 
30/5/2013 thì: trường hợp đang bị tạm giam, phạm nhân được tính từ thời điểm 
có QĐTHA; Trường hợp tại ngoại, được tính từ khi có quyết định của Tổng cục 
VIII về việc đưa phạm nhân đi chấp hành án. 

Người đang tạm giam đã có QĐTHA nhưng chưa có quyết định của Tổng 
cục VIII, BCA thì hết án, hồ sơ vẫn phải thực hiện theo Điều 40 LTHAHS. Khi 



ra trại, CQTHAHS Công an cấp tỉnh vẫn phải cấp Giấy chứng nhận đã chấp 
hành xong án phạt tù cho người đã chấp hành xong án phạt tù; cấp tiền tàu, xe, 
tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc theo quy 
định. 

1.14. Trường hợp đã có QĐTĐC của TAND có hiệu lực, nhưng Trại giam 
chưa tổ chức bàn giao cho UBND cấp xã được, vẫn tiếp tục giam; vậy việc tính 
ngày được TĐC từ khi nào? Việc giam giữ đó có vi phạm pháp luật không?    

 QĐTĐC có hiệu lực pháp luật phải được thi hành ngay; nhưng vì lý do 
nào đó, Trại giam chưa tổ chức bàn giao người TĐC cho UBND cấp xã được thì 
việc tính ngày TĐC được tính từ ngày giao nhận trên thực tế. Việc giam giữ đó 
là vi phạm pháp luật; Tuy nhiên, tùy theo lý do và từng trường hợp cụ thể mà 
VKS có kháng nghị hay không?  

1.15. Trường hợp TAND huyện ra quyết định hoãn thì Luật không quy 
định phải gửi quyết định hoãn cho VKSND cấp tỉnh. Vì vậy VKSND cấp tỉnh gặp 
khó khăn trong việc thực hiện quyền kháng nghị trên một cấp đối với các quyết 
định hoãn THA của tòa án cấp sơ thẩm theo Điều 239 BLTTHS. 

 Quyền kháng nghị đối với quyết định hoãn không bị giới hạn về thời hạn. 
Do vậy, nếu VKS cùng cấp hoặc VKS cấp trên trực tiếp phát hiện ra Quyết định 
hoãn có vi phạm thì kháng nghị yêu cầu TAND huyện bãi bỏ quyết định hoãn 
đó. VKS các cấp cần thực hiện Quy chế phối hợp trong ngành để thực hiện tốt 
chức năng kiểm sát. 

1.16. Quy định về áp giải tại điểm 3 khoản 1 Điều 15 và khoản 4 Điều 22 
LTHAHS có khác nhau? Việc áp giải người phải THAHS chưa có hướng dẫn về 
trình tự, thủ tục, thẩm quyền ra quyết định áp giải, thời hạn áp giải? 

 Điểm 3 khoản 1 Điều 15 LTHAHS quy định thẩm quyền ra quyết định áp 
giải của CQTHAHS cấp huyện; còn khoản 4 Điều 22 LTHAHS quy định việc 
thực hiện áp giải. Việc áp giải người THAHS được thực hiện theo LTHAHS và 
Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA ngày 10/9/2008 của BCA. 

1.17. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 LTHAHS thì trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, CQTHAHS cấp tỉnh hoàn chỉnh 
hồ sơ, lập danh sách người THAPT để báo cáo Tổng cục VIII, BCA ra quyết 
định đưa người CHAPT đi chấp hành án là chưa phù hợp với thực tế; cần quy 
định thêm về thời hạn để không gây khó khăn cho các Trại tạm giam trong việc 
áp dụng luật; hoặc những người có mức án từ 3- 6 tháng cũng phải làm thủ tục 
chuyển trại thì hiệu quả không cao vì thời gian cải tạo ngắn vả lại đây là những 
tội phạm ít nghiêm trọng. Đối với trường hợp đang tạm giam, thì thời hạn để 
chuyển bị án đi chấp hành án là bao nhiêu ngày kể từ khi Trại tạm giam, 
CQTHAHS cấp huyện nhận bản án.  

 Khoản 1 Điều 22 LTHAHS đã quy định rõ thời hạn CQTHAHS cấp tỉnh 
phải hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách người THAPT để báo cáo Tổng cục VIII, 
BCA ra quyết định đưa người CHAPT đi chấp hành án. Do vậy, phải thực hiện 



đúng quy định. CQTHAHS cấp tỉnh vi phạm về thời hạn thì VKS cùng cấp 
kháng nghị thực hiện nghiêm túc. 

Trường hợp có mức án còn lại sau khi có QĐTHA quá thấp, nếu làm thủ 
tục đưa đi CHAPT thì hiệu quả không cao; VKSNDTC sẽ có ý kiến khi xây 
dựng văn bản hướng dẫn. 

Trường hợp đang tạm giam, sau khi hoàn tất các thủ tục theo Điều 22 
LTHAHS và có quyết định của Tổng cục VIII, BCA về đưa người chấp hành án 
đi chấp hành án thì thực hiện ngay. 

1.18. Việc yêu cầu Công an truy nã đối với người bị kết án tại ngoại, 
hoãn, TĐC trốn theo LTHAHS thì Tòa án không phải ra văn bản yêu cầu truy nã 
nữa, vậy VKS có quyền yêu cầu Công an truy nã không? Theo quy định nào? 
Trong thời gian TĐC, người được TĐC có hành vi vi phạm (do Tòa án tỉnh 
ngoài ra Quyết định TĐC) thì do cơ quan nào truy nã? Công an trong tỉnh hay 
ngoài tỉnh truy nã? Nếu cơ quan trong tỉnh truy nã đối tượng ngoài tỉnh có đúng 
không? 

 Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-
BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9/10/2012 thì Tòa án ra QĐTHA phải có văn 
bản yêu cầu CQTHAHS cấp tỉnh nơi người bị kết án tại ngoại, hoãn, TĐC về cư 
trú ra quyết định truy nã, nếu có căn cứ. Trường hợp Tòa án không ra văn bản 
yêu cầu truy nã, VKS cùng cấp có thể yêu cầu Tòa án ra văn bản hoặc yêu cầu 
trực tiếp CQTHAHS ra quyết định truy nã (Căn cứ khoản 6 Điều 141 LTHAHS 
và Luật Tổ chức VKSND).  

Theo khoản 4 Điều 32 LTHAHS thì trong thời gian TĐC, người được 
TĐC có hành vi vi phạm (kể cả  trường hợp do Tòa án tỉnh ngoài ra Quyết định 
TĐC) thì thẩm quyền ra QĐ truy nã thuộc CQTHAHS cấp tỉnh nơi người TĐC.  

1.19. Việc truy nã đối với người CHAPT đang tại ngoại theo Thông tư 
liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9/10/2012 
không quy định rõ ràng về thời gian Tòa án đề nghị truy nã, thời hạn 
CQTHAHS cấp tỉnh ra quyết định truy nã và cấp nào có thẩm quyền kiểm sát.  

 Mặc dù Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-
TANDTC ngày 9/10/2012 không quy định rõ ràng về thời gian Tòa án đề nghị 
truy nã, thời hạn CQTHAHS cấp tỉnh ra quyết định truy nã, nhưng để đảm bảo 
việc THAHS được kịp thời, đúng quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 
13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9/10/2012 thì việc đề 
nghị truy nã và ra Quyết định truy nã phải thực hiện ngay, khi có đủ căn cứ họ 
bỏ trốn. 

1.20. LTHAHS không quy định trường hợp người có án phạt tù tại ngoại 
trốn THA thì giải quyết như thế nào? Trong khi đó tại Điều 256, K4 BLTTHS 
có  quy định khi bị án trốn THA thì Chánh án Toà án đã ra QĐTHA yêu cầu cơ 
quan Công an cùng cấp ra quyết định truy nã; nhưng tại khoản 1, Điều 10, 
Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 
09/10/2012 lại quy định khi  bị án bỏ trốn thì Tòa án đã ra QĐTHA yêu cầu 



CQTHAHS cấp tỉnh nơi người bị kết án phạt tù được tại ngoại ra quyết định 
truy nã. Như vậy, Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-
TANDTC ngày 09/10/2012 là văn bản dưới luật lại có nội dung trái BLTTHS về 
thẩm quyền truy nã. (LTHAHS không quy định trường hợp này nên áp dụng 
BLTTHS để giải quyết)  

 Trường hợp người có án phạt tù tại ngoại trốn thi hành án, không được 
quy định cụ thể tại Điều 22 LTHAHS, đã được quy định tại khoản 4 Điều 256 
BLTTHS. Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-
TANDTC ngày 9/10/2012 là văn bản dưới luật nhưng hướng dẫn thực hiện 
LTHAHS. Theo quy định tại Điều 181 LTHAHS thì những quy định trong 
BLTTHS trái với LTHAHS thì áp dụng LTHAHS, vì vậy căn cứ Điều 13 
LTHAHS thì việc ra quyết định truy nã thuộc thẩm quyền của CQTHAHS cấp 
tỉnh, không thuộc thẩm quyền Công an cấp tỉnh nữa. Do vậy, thực hiện theo 
Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 
9/10/2012. 

1.21. Điều 10 của Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT- BCA-BTP-
VKSTC-TATC ngày 09/10/2012 có quy định thủ tục để ra quyết định truy nã đối 
với người được hoãn, TĐC trốn thi hành án phải có quyết định tiếp tục THA nên 
trái với quy định tại khoản 6 Điều 2, Điều 32 LTHAHS, song đây là Thông tư 
liên ngành nên khó khăn trong việc yêu cầu CQTHAHS quyết định truy nã khi 
Tòa án không ra QĐTHA tiếp.  

 Yêu cầu thực hiện theo LTHAHS (văn bản có hiệu lực cao hơn).   

1.22. Trường hợp người THA treo thay đổi nơi cư trú ngoài tỉnh; người 
THA CTKGG; hoãn, TĐC, quản chế, cấm cư trú khi họ có sự thay đổi nơi cư trú 
thì giải quyết ra sao, hiện chưa có hướng dẫn xử lý. 

 Trường hợp người THA treo thay đổi nơi cư trú ngoài tỉnh, người THA 
CTKGG thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 256 BLTTHS và điểm 2.1 
mục 2 phần I Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng 
thẩm phán TANDTC. 

Theo Điều 84, 85, 88 LTHAHS thì người chấp hành án phạt cấm cư trú 
không được cư trú ở những nơi cấm cư trú, khi có lý do chính đáng và được sự 
đồng ý của UBND cấp xã nơi bị cấm cư trú thì mới được đến địa phương đó ở 
trong thời hạn nhất định; Khi người chấp hành án đến cư trú tại địa phương 
không được phép đến cư trú thì UBND cấp xã nơi đó lập biên bản và buộc rời 
khỏi địa phương đó (nếu không được phép). Do vậy, không có việc thay đổi nơi 
cư trú đến những nơi cấm cư trú đối với người chấp hành án cấm cư trú. Việc họ 
thay đổi nơi cư trú đến những nơi không bị cấm, hiện chưa có hướng dẫn về thủ 
tục hồ sơ.  

Theo Điều 90, 91, 92, 93 LTHAHS thì người THA quản chế chỉ được 
phép đi khỏi nơi quản chế khi được người có thẩm quyền cho phép theo thời hạn 
quy định; Do vậy, trong thời gian chấp hành án Quản chế không được thay đổi 
nơi cư trú. 



Người đang được hoãn, TĐC thay đổi nơi cư trú, hiện chưa có hướng dẫn 
xử lý. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 32 LTHAHS thì người 
được hoãn, TĐC đi khỏi nơi cư trú phải được sự đồng ý của UBND xã hoặc đơn 
vị quân đội đang quản lý người đó. Do vậy, người được hoãn, TĐC khi thay đổi 
nơi cư trú (đã được UBND xã đồng ý) phải tuân thủ các cam kết về việc chấp 
hành nghĩa vụ THA, khi nhận được Thông báo hết thời gian hoãn, TĐC phải 
chấp hành án theo quy định. UBND xã đang quản lý người được hoãn, TĐC nên 
phối hợp với UBND xã nơi người đó đến cư trú để quản lý người được hoãn, 
TĐC được chặt chẽ. 

1.23.  LTHAHS và BLTTHS không quy định Tòa án phải gửi bản án đã có 
hiệu lực cho VKS nên công tác kiểm sát việc ra QĐTHA của Tòa án gặp khó 
khăn .  

 Cần thực hiện quy chế phối hợp với khâu công tác kiểm sát khác trong 
đơn vị (Điều 48 Quy chế kiểm sát), vì Tòa án đã gửi cho VKS theo Điều 229 
BLTTHS 

1.24. Chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét 
hưởng thời hiệu thi hành bản án theo Điều 55 BLHS.  

 Do không có hướng dẫn cụ thể, nên việc xét hưởng thời hiệu thực hiện 
theo quy định chung của BLTTHS (áp dụng tương tự như xét hoãn, TĐC, xóa án 
tích); vì không có hướng dẫn cụ thể, nhưng phải đảm bảo đủ căn cứ. 

1.25. Việc khám nghiệm đối với phạm nhân chết do cấp tỉnh hay cấp 
huyện thực hiện.  

 Việc khám nghiệm đối với phạm nhân chết được thực hiện theo sự phân 
công của Viện trưởng VKS địa phương, nhưng phải đảm bảo đúng về thẩm 
quyền trong tố tụng hình sự.  

1.26. Việc Trại giam cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù 
cho phạm nhân Nguyễn Văn Dũng khi hết án, mà phạm nhân đó đang được trích 
xuất để điều tra, truy tố, xét xử về một tội khác và đang bị tạm giam tại Trại tạm 
giam có đúng pháp luật không? 

  Việc Trại giam cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho 
phạm nhân đang được trích xuất để điều tra, truy tố, xét xử về một tội khác và 
đang bị tạm giam là thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư liên 
tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013 

2. Quản lý, giáo dục phạm nhân. 

2.1. Quy định về việc hút thuốc lá đối với phạm nhân tại các trại giam, 
trại tạm giam, trại viên ở các cơ sở giáo dục bắt buộc tại Điều 8 Quy định số 
1065/QyĐ-C81 ngày 05/6/2014 của Tổng cục VIII, BCA không quy định cụ thể 
về việc ai là người cấp phát, quản lý số lượng thuốc lá của phạm nhân và trại 
viên? Việc theo dõi, kiểm tra sử dụng thuốc lá của phạm nhân và trại viên hàng 
ngày như thế nào?  



 Theo quy định tại Điều 8, 9 Quy định số 1065/QyĐ-C81 ngày 05/6/2014 
của Tổng cục VIII, BCA đã quy định rõ đối tượng, định lượng, nguồn cung cấp 
và việc sử dụng thuốc lá đối với phạm nhân, trại viên. Như vậy, Cơ quan, đơn vị 
trực tiếp và người trực tiếp quản lý giáo dục phạm nhân, trại viên đó theo dõi, 
kiểm tra việc sử dụng thuốc lá của phạm nhân, trại viên hàng ngày; Việc theo 
dõi, kiểm tra việc sử dụng thuốc lá hàng ngày như thế nào do Thủ trưởng Cơ 
quan, đơn vị đó quy định phụ thuộc vào từng đơn vị, không mang tính bắt buộc, 
sao cho công tác quản lý được hiệu quả. 

2.2. Tại khoản 3, Điều 8 Thông tư 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 quy 
định “Nghiêm cấm việc thu lệ phí theo lượt thân nhân đến thăm gặp phạm nhân 
hoặc thu lệ phí cho phạm nhân gặp thêm thời gian”. Ngày 18/6/2014, Cục C86, 
Tổng Cục VIII, BCA có văn bản trả lời vướng mắc của Trại tạm giam Công an 
tỉnh Bến Tre thì: Cho phép việc thu tiền tại phòng gặp riêng, việc thu tiền nhằm 
sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị cho các phòng thăm gặp (do Trại tạm 
giam tự trang bị) cán bộ làm công tác thăm gặp có trách nhiệm phổ biến để 
thân nhân phạm nhân biết và đồng tình với chủ trương của đơn vị. Căn cứ vào 
giá thuê phòng trọ tại địa bàn đơn vị để định giá phòng cho hợp lý, công khai 
các khoản thu, chi trong việc thu tiền cho phạm nhân gặp vợ hoặc chồng tại 
phòng riêng để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị 
chức năng. Việc quy định như vậy có trái với quy định tại Khoản 3, Điều 8 
Thông tư 46/2011/TT-BCA và Điều 3 Nghị định 117/2011/NĐ-CP hay không? 
thực tiễn công tác kiểm sát phải thực hiện vấn đề này như thế nào?  

 Việc thu tiền phòng thăm gặp riêng trong quá trình thân nhân thăm gặp 
phạm nhân như ý kiến của VKS tỉnh Bến Tre đã nêu là trái với quy định tại 
Khoản 3, Điều 8 Thông tư 46/2011/TT-BCA. Tuy nhiên, cần lưu ý tại điểm 2 
Điều 3 Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định: Trại giam, trại tạm giam, 
CQTHAHS …được tiếp nhận sự ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân trong 
nước để hỗ trợ đầu tư cho cơ sở vật chất và thực hiện các chế độ đối với phạm 
nhân. Do vậy, nếu mức thu giá phòng là phù hợp, được công khai trong phạm 
nhân, được phạm nhân và gia đình phạm nhân đồng tình ủng hộ thì được phép 
thu. VKS không nên kháng nghị, nếu việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn thu 
đảm bảo hợp lý, công khai,..v.v 

2.3. Việc tổ chức dạy văn hoá giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho 
phạm nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-
BTP-BGD và ĐT ngày 06/2/2012 thực tế rất khó thực hiện đúng quy định (mỗi 
tuần 2 buổi, mỗi buổi 5 tiết) bởi tài liệu học tập không được cung cấp đầy đủ, số 
lượng phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ ít chỉ từ 01-02 phạm nhân nên khó tổ 
chức mở lớp dạy văn hoá và đảm bảo thời lượng dạy đúng theo quy định. 

 Việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho 
phạm nhân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-
BTP-BGD và ĐT ngày 06/2/2012 đã quy định cụ thể nên phải thực hiện đúng 
quy định. Tuy nhiên, đó là quy định chung cho tất cả các cơ sở giam giữ phạm 
nhân; vì vậy quá trình thực hiện cần vận dụng cho phù hợp. 



2.4. Việc kiểm sát thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, 
học nghề của phạm nhân theo Thông tư liên tịch số 12/2013-TTLT-BCA-BQP-
BTC ngày 02/12/2013 còn nhiều chỗ vướng mắc khi áp dụng, do chưa được tập 
huấn. 

 Thông tư liên tịch số 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC ngày 02/12/2013 
có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 
04/2010/TTLT/BCA-BQP-BTC ngày 12/1/2010 của BCA, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tài chính hướng dẫn hiện thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao 
động, học nghề của phạm nhân. Khi tiến hành kiểm sát phải việc thực hiện chế 
độ lao động và sử dụng kết quả lao động còn phải căn cứ LTHAHS, pháp luật về 
kế toán, thu chi ngân sách… 

2.5. Phạm nhân ở trại tạm giam được tổ chức đi lao động, học nghề theo 
công văn số 2016/HD/C81-C84 ngày 27/9/2013; Việc cho phạm nhân lao động 
có thu; Vậy việc chi các khoản thu đó được thực hiện theo văn bản nào?  

 Theo quy định của LTHAHS thì người CHAPT để lại chấp hành án tại 
trại tạm giam, nhà tạm giữ chủ yếu để phục vụ việc giam giữ. 

Theo tinh thần công văn số 2016/HD/C81-C84 ngày 27/9/2013 thì việc tổ 
chức hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ở trại tạm giam với mục đích chủ 
yếu là định hướng nghề nghiệp và dạy nghề để phạm nhân ra trại có điều kiện 
tìm kiếm việc làm chứ không phải dạy nghề để tổ chức lao động sản xuất như ở 
trại giam. Ngoài việc tổ chức cho phạm nhân làm công việc phục vụ tạm giữ, 
tạm giam có thể tổ chức cho phạm nhân tăng gia sản xuất như: trồng rau xanh, 
chăn nuôi gia súc gia cầm để cải thiện đời sống cho người bị giam, giữ, phạm 
nhân. Việc tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống phải được tổ chức, quản lý 
chặt chẽ, cả về con người, hoạt động và kết quả làm ra. Do đó các khoản thu đó 
chỉ phục vụ cải thiện đời sống cho can phạm nhân. 

2.6. Điểm b  khoản 1 Điều 30 LTHAHS có quy định về việc sử dụng kết 
quả lao động của phạm nhân sau khi trừ đi các khoản chi phí phục vụ sản xuất 
thì cơ quan có trách nhiệm phải lập quĩ tái hòa nhập cộng đồng để chi hỗ trợ 
cho phạm nhân khi chấp hành xong án phạt tù. Nhưng đến nay chưa có văn bản 
hướng dẫn cụ thể nên các Trại giam, Trại tạm giam chưa triển khai thực hiện 
được; do vậy VKSND cũng gặp khó khăn khi kiểm sát.  

 Tại điểm 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 12/2013-TTLT-BCA-BQP-BTC 
ngày 02/12/2013 của BCA, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn hiện thực 
hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, học nghề của phạm nhân đã 
quy định rõ việc trích lập quỹ tái hòa nhập cộng đồng là để chi hỗ trợ cho phạm 
nhân khi chấp hành xong án phạt tù. 

2.7. Việc xếp loại thi đua CHAPT theo Thông tư 40/2011/TT-BCA ngày 
27/6/2011 của BCA, nếu phạm nhân đó ngoài bản án hình sự còn phải thi hành 
phần án phí dân sự, nghĩa vụ bồi thường hoặc trả khoản nợ vay theo bản án dân 
sự khác … thì các khoản phải thi hành trong bản án dân sự này có được xem xét 



khi xếp loại thi đua CHAPT cho phạm nhân đó không? Việc xếp loại thi đua, xét 
giảm án đối với phạm nhân trong thời gian trích xuất thực hiện thế nào?   

 Theo tiêu chuẩn 1 Điều 5 Thông tư 40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011 
của BCA thì trường hợp phạm nhân ngoài bản án hình sự còn phải thi hành phần 
án phí dân sự, nghĩa vụ bồi thường hoặc trả khoản nợ vay theo bản án dân sự 
khác … thì các khoản phải thi hành trong bản án dân sự này không liên quan đến 
việc xem xét khi xếp loại thi đua CHAPT cho phạm nhân. Vì việc đánh giá là 
“tích cực khắc phục hậu quả” phải do chính hành vi phạm tội của phạm nhân đó 
gây ra. 

Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT- BCA-BQP-
TANDTC-VKSNDTC ngày 30/5/2013, Điều 9 Thông tư 40/2011/TT-BCA ngày 
27/6/2011 của BCA thì khi bàn giao phạm nhân được trích xuất cho Trại giam 
để tiếp tục CHAPT phải có bản nhận xét về kết quả chấp hành nội quy, quy chế 
Trại tạm giam, nhà tạm giữ và các tài liệu có liên quan trong thời gian trích xuất. 
Vì vậy, khi phạm nhân về Trại giam tiếp tục CHAPT mà thời gian chấp hành án 
trong Trại giam đủ điều kiện về thời gian để xếp loại thi đua theo định kỳ, thì 
được xếp loại thi đua; Bản nhận xét trong thời gian được trích xuất là cơ sơ để 
xếp loại thi đua.  

 Việc xếp loại thi đua, xét giảm án đối với phạm nhân trong thời gian trích 
xuất hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, vì vậy VKSND tối cao (Vụ 4) sẽ tổng 
hợp và kiến nghị với Bộ Công an để có hướng dẫn cụ thể. 

2.8. Nên quy định chế tài xử lý đối với phạm nhân sắp hết hạn tù vi phạm 
kỷ luật, để đảm bảo công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân (ví dụ: Cần rút lại 
quyết định xét giảm) 

 Việc phạm nhân sắp hết hạn tù nhưng vi phạm kỷ luật, vi phạm nội quy 
trại giam, tùy theo tính chất mức độ vi phạm đều bị xử lý theo quy định tại Điều 
38 LTHAHS và các quy phạm pháp luật khác (giống như các phạm nhân khác). 
Việc rút lại Quyết định xét giảm chỉ thực hiện trong trường hợp phạm nhân vi 
phạm kỷ luật trong thời giam quyết định xét giảm chưa có hiệu lực pháp luật. 

2.9. Chưa có hướng dẫn cụ thể trường hợp nào thì áp dụng hình thức kỷ 
luật có cùm 01 chân. 

 Kỷ luật phạm nhân nhằm giáo dục pham nhân nhận rõ sai trái hay hành vi 
vi phạm, lỗi của hành vi vi phạm. Kịp thời ngăn chặn vi phạm tiếp diễn và răn 
đe giáo dục phạm nhân. Việc kỷ luật phải đúng tính chất, mức độ hành vi sai 
phạm. Vì vậy, tùy theo yêu cầu của công tác quản lý, giáo dục phạm nhân và 
thái độ, mức độ vi phạm mà Giám thị Trại giam, Trại tạm giam, Thủ trưởng 
CQTHAHS cấp huyện quyết định có áp dụng hình thức “cùm 01 chân” hay 
không. Lưu ý, việc áp dụng hình thức “cùm  01 chân” chỉ áp dụng kèm theo đối 
với hình thức kỷ luật là “Giam tại buồng kỷ luật”. 

          3. Hoãn, TĐC và miễn  



          3.1. Theo quy định tại Điều 24, Điều 32 LTHAHS, UBND cấp xã có nhiệm 
vụ quản lý người được hoãn, TĐC, trong khi đó không quy định Quyết  định 
hoãn, TĐC và thông báo hết thời hạn hoãn, TĐC phải gửi cho UBND cấp xã nơi 
người được hoãn, TĐC cư trú. Do vậy, UBND cấp xã không được nhận Quyết 
định hoãn, TĐC của Tòa án nên không biết để theo dõi, quản lý. 

 LTHAHS không quy định cụ thể việc gửi quyết định hoãn, TĐC cho 
UBND cấp xã nơi bị án về cư trú nhưng có quy định việc gửi Quyết định hoãn, 
TĐC cho CQTHAHS cấp huyện. Tại nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC, các mẫu QĐ hoãn, TĐC phần 
nơi nhận đều có ghi gửi cho UBND xã, phường (nhưng đây không phải là quy 
định bắt buộc) do vậy Tòa án có thể gửi hoặc không gửi QĐ hoãn hoặc TĐC cho 
UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 15 LTHAHS thì CQTHAHS cấp 
huyện có nhiệm vụ giúp trưởng Công an huyện quản lý chỉ đạo công tác 
THAHS trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với 
cấp xã về công tác THA hình sự. Do vậy, khi thực hiện nhiệm vụ này, 
CQTHAHS Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã 
biết về việc TĐC, hoãn đó. 

          3.2. Khoản 4 Điều 32 LTHAHS có quy định đối với người được TĐC do 
bệnh nặng, khi hết thời gian được TĐC mà sức khỏe của họ chưa phục hồi, 
không đảm bảo để tiếp tục chấp hành hình phạt; nhưng Điều luật không quy 
định trường hợp này Tòa án ra quyết định tiếp tục TĐC hay ra quyết định hoãn 
và cơ quan nào có thẩm quyền đề nghị?   

 Theo khoản 1 Điều 262 BLTTHS, Điều 31 LTHAHS thì việc đề nghị, 
quyết định TĐC được áp dụng đối với người đang CHAPT (tức phạm nhân). Vì 
vậy, khi hết thời gian TĐC mà có đủ căn cứ để TĐC thì Tòa án ra quyết định 
tiếp tục TĐC. Thẩm quyền đề nghị TĐC (lần đầu hoặc tiếp tục lần sau) được 
quy định tại khoản 1 Điều 31 LTHAHS. Tuy nhiên, phải hiểu CQTHAHS cấp 
tỉnh có quyền đề nghị TĐC là CQTHAHS nơi người TĐC cư trú (Điều 32 
LTHAHS).  

3.3. LTHAHS chưa quy định cụ thể về thủ tục xét hoãn, thời gian chờ kết 
quả giám định pháp y, kết quả xác minh tại địa phương thường kéo dài, dẫn tới 
việc xét hoãn không đảm bảo đúng thời hạn quy định; Hiện cũng chưa có quy 
định thống nhất về việc cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm xác nhận đơn xin 
hoãn CHAPT…  

 Thủ tục xét hoãn được quy định tại Điều 23 LTHAHS. Do thủ tục xét 
hoãn theo LTHAHS chưa được hướng dẫn cụ thể nên thủ tục xét hoãn được thực 
hiện theo Điều 23 LTHAHS, Điều 261 BLTTHS và mục 1 phần III Nghị quyết 
số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC 
(Tuy nhiên phải hiểu, các quy định về Cơ quan Công an cùng cấp quy định tại 
Điều 261 BLTTHS hết hiệu lực, đã được thay thế trong LTHAHS, đó là 
CQTHAHS cùng cấp) 



Căn cứ Điều 18, Điều 24 LTHAHS thì UBND cấp xã nơi bị án cư trú có 
nhiệm vụ trực tiếp quản lý người được hoãn; Vì vậy, việc xác nhận đơn xin hoãn 
do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được hoãn cư trú thực hiện. 

3.4. Trường hợp được hoãn, TĐC do bệnh nặng, khi hết thời hạn hoãn, 
TĐC hoặc trong quá trình hoãn, TĐC thì họ vẫn đi lại, sinh hoạt như người 
bình thường thì việc quyết định đưa họ vào Trại giam, Trại tạm giam để THA 
phải dựa vào căn cứ nào, có phải đưa họ đi giám định sức khỏe lại không? 

 Căn cứ Điều 24, Điều 32 LTHAHS để thực hiện. Trường hợp hoãn do 
bệnh nặng, họ vẫn đi lại, sinh hoạt bình thường thì khi hết thời hạn hoãn nếu họ 
có đơn tiếp tục hoãn và cung cấp đầy đủ những căn cứ cần thiết thì xem xét tiếp 
tục hoãn. Việc trưng cầu giám định đối với trường hợp TĐC do bệnh nặng được 
thực hiện khi “khó xác định”. Việc quyết định có giám định hay không do 
CQTHAHS cấp tỉnh xem xét. 

3.5. Các đối tượng thuộc diện hoãn, TĐC trong giai đoạn mới xét xử, án 
chưa có hiệu lực pháp luật, chưa có QĐTHA thì phải giải quyết thế nào? Việc 
lập hồ sơ đề nghị do cơ quan nào lập cần quy định thật cụ thể.  

 Án chưa có hiệu lực pháp luật thì chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của 
LTHAHS; Do vậy, không xem xét việc hoãn, TĐC đối với đối tượng này. Căn 
cứ khoản 3 Điều 22 LTHAHS việc xét hoãn, TĐC được thực hiện đối với người 
bị kết án trong thời gian chờ chuyển đến nơi CHAPT như phạm nhân. 

3.6. Trường hợp bị án đang được hoãn với lý do đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi, có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì Tòa án có ra quyết 
định hủy bỏ quyết định hoãn theo Khoản 4, Điều 24 LTHAHS và áp giải những 
đối tượng này đi chấp hành án có được hay không, thủ tục như thế nào?  

 Căn cứ điểm 7 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội 
đồng Thẩm phán TANDTC thì người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc đang 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì có thể được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng 
tuổi. Nếu sau khi bị xử phạt tù, chưa chấp hành hình phạt tù lại tiếp tục phạm 
tội, cho dù chưa được hoãn lần nào nhưng tinh thần chung là không cho họ 
hoãn; Nếu Toà án đã quyết định cho hoãn phải huỷ quyết định đó và bắt họ đi 
CHAPT (tham khảo Công văn số 99/2003/KHXX ngày 05/8/2003 của 
TANDTC để vận dụng).  

Việc áp giải thực hiện như hướng dẫn tại 1.16 phần II ở trên. 

3.7. Theo Điều 32 LTHAHS thì Tòa án ra QĐTĐC không phải gửi quyết 
định đó cho CQTHAHS cấp tỉnh. Do đó dẫn đến việc CQTHAHS cấp tỉnh không 
nắm được để chỉ đạo việc quản lý người được TĐC THA theo quy định của pháp 
luật; Trường hợp người được TĐC chết, LTHAHS không quy định cụ thể bao 
nhiêu ngày UBND cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quan đội được giao quản 
lý phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. 

 LTHAHS không quy định việc gửi quyết định TĐC cho CQTHAHS cấp 
tỉnh (nếu CQTHAHS cấp tỉnh đó không đề nghị TĐC); do vậy, CQTHAHS cấp 



tỉnh muốn chỉ đạo, quản lý được, thì theo quy định yêu cầu CQTHAHS cấp 
huyện thực hiện việc báo cáo,.v.v. 

Theo nguyên tắc về THAHS thì khi người được TĐC chết, UBND xã nơi 
quản lý người được TĐC chết phải thông báo kịp thời lên CQTHAHS cấp 
huyện. 

         3.8. Đối với trường hợp được hoãn do bị án là lao động duy nhất trong gia 
đình nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt; sau 
khi hết thời gian được hoãn (tối đa là 01 năm) nhưng xác minh cho thấy vẫn là 
lao động duy nhất, nếu cho bị án được hoãn THA thì không đúng quy định; hoặc 
phụ nữ lợi dụng nuôi con nhỏ để được hoãn; phụ nữ sau khi hết thời hạn hoãn 
do nuôi con nhỏ, không có người thân (chồng đang CHAPT) có được hoãn 
trong trường hợp là lao động duy nhất không; Trường hợp sau khi hết thời hạn 
hoãn do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, sau đó hết thời hạn được hoãn vì là lao 
động duy nhất, nhưng chưa giao được con cho ai đó để chăm sóc,..v.v.   

         Căn cứ Điều 61 BLHS, điểm 7 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC thì trường hợp được hoãn do bị 
án là lao động duy nhất, sau khi hết thời gian được hoãn (tối đa là 01 năm) 
nhưng xác minh cho thấy vẫn là lao động duy nhất thì không được hoãn tiếp 
(nếu không có lý do khác).  

        Trường hợp phụ nữ sau khi hết thời hạn hoãn do nuôi con nhỏ, không có 
người thân (chồng đang CHAPT) thì được xét hoãn trong trường hợp là lao 
động duy nhất.  

        Trường hợp sau khi hết thời hạn hoãn do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, sau 
đó hết thời hạn được hoãn vì là lao động duy nhất, nhưng chưa giao được con 
cho ai đó để chăm sóc thì không được tiếp tục hoãn (nếu không có lý do khác; 
con nhỏ chuyển cho người thân hoặc làm thủ tục vào trung tâm bảo trợ xã hội 
theo quy định,v..v 

           3.9. Trường hợp được hoãn, TĐC do có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi, hoặc do bị bệnh nặng đến khi sức 
khỏe hồi phục; do thời gian hoãn, TĐC kéo dài, trong thời gian đó người được 
hoãn, TĐC bỏ đi khỏi địa phương, hoặc xảy thai, con chết, sức khỏe hồi phục 
(căn cứ để hoãn, TĐC không còn) nhưng địa phương không báo cáo, Tòa án 
không có căn cứ để hủy hoặc chấm dứt việc hoãn, TĐC đó?  

        Địa phương không báo cáo là chưa làm đúng trách nhiệm của mình; VKS 
là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật về THAHS đối với các cơ quan 
được giao nhiệm vụ THAHS phải kịp thời phát hiện vi phạm, thực hiện quyền 
kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu…. thực hiện đúng quy định.  

3.10. Về căn cứ hoãn và TĐC chấp hành hình phạt tù: Theo quy định tại 
Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 
18/5/2006 và Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 thì đối với 
người bị phạt tù bị bệnh nặng: “… phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở 
lên…” nhưng lại không nêu rõ “kết luận” là nội dung kết luận trong bệnh án 



điều trị hay bằng một văn bản kết luận riêng của bệnh viện cấp tỉnh trở lên. 
Trường hợp kết luận giám định chỉ ghi tỷ lệ mất sức lao động?. Nên đã tạo ra sự 
thiếu thống nhất trong nhận thức, dẫn đến việc áp dụng quy định của văn bản 
trên cho bị án hoãn CHAPT còn tùy tiện; Việc hoãn, TĐC trong trường hợp bị 
bệnh nặng đến khi sức khỏe hồi phục, nên quy định thời hạn cụ thể, cơ quan nào 
theo dõi tình trạng sức khỏe , chưa có hướng dẫn thế nào là sức khỏe hồi phục?; 
khi hết thời hạn hoãn, TĐC trong thời gian bao lâu CQTHAHS cấp tỉnh phải 
làm thủ tụ xác định tình trạng sức khỏe để làm căn cứ tiếp tục hoãn, TĐC và 
như thế nào là sức khỏe đã hồi phục?; Để hiểu và thực hiện hướng dẫn một số 
loại bệnh nặng nhưng không ghi cụ thể còn để “…” hoặc một số bệnh không 
nặng nhưng không thể đi thi hành được hoặc nếu đi THA sẽ ảnh hưởng đến tính 
mạng còn có những quan điểm khác nhau; Hướng dẫn trường hợp là “Lao động 
duy nhất” chưa rõ ràng, cụ thể.  

         - Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT đã được thay thế bằng Thông 
tư  liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 
15/5/2013. 

- Hướng dẫn về bệnh hiểm nặng chưa cụ thể, trong các quy định, chỉ ví dụ 
một số trường hợp bệnh nặng cụ thể nên ngoài những bệnh đã được ví dụ đó còn 
có những trường hợp bị bệnh khác được xem xét hoãn, TĐC như “liệt nửa 
người, không đi lại được”… nhưng đó phải là trường hợp nếu để tiếp tục chấp 
hành án hoặc nếu bắt đi chấp hành án sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Do 
vậy, khi xem xét quyết định việc hoãn hoặc TĐC phải nghiên cứu kỹ kết luận 
trong bệnh án. Trường hợp căn cứ để hoãn, TĐC là bản giám định y khoa thì cần 
phải xem xét kỹ, hiện tại họ đang bị bệnh gì, nếu đi thi hành án có nguy hiểm 
đến tính mạng hay không?. Tỷ lệ mất sức lao động không phải là căn cứ để xác 
định người đó bị bệnh nặng.  

- Kết luận của Bệnh viện cấp tỉnh là căn cứ để hoãn, TĐC là kết luận 
trong Bệnh án hoặc kết luận riêng (không nhất thiết phải có kết luận riêng). 

- Quy định về thời hạn hoãn, TĐC trong trường hợp bệnh nặng đến khi 
sức khỏe hồi phục là hướng dẫn thời hạn tối đa được hoãn trong trường hợp này. 
Do vậy để đảm bảo việc thi hành Quyết định hoãn, TĐC theo Điều 24, Điều 32 
LTHAHS thì VKS cần phối hợp, thống nhất với Tòa án cùng cấp về thời hạn 
được hoãn trong mỗi lẫn xét quyết định hoãn, TĐC và tùy thuộc vào từng loại 
bệnh. 

       3.11. Trường hợp người bị kết án tù, không thuộc trường hợp bị xử phạt tù 
lần đầu mà đang có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc trong thời 
gian được hoãn lại phạm tội và có thai, thì có được hoãn hoặc tiếp tục được 
hoãn hay không? Hoặc trường hợp bị kết án về tội rất nghiêm trọng (không 
thuộc nhóm tội về ANQG) nhưng là lao động duy nhất có được hoãn theo điểm 
c, khoản 1 điều 61 BLHS không?   

 Căn cứ Điều 61 BLHS, điểm 7 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC thì trường hợp trên không được 
hoãn hoặc tiếp tục được hoãn (trừ trường hợp phải xem xét chặt chẽ theo tiểu 



mục 7.2 điểm 7 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007) (Tham khảo 
Công văn số 99/2003/KHXX ngày 05/8/2003 của TANDTC).  

3.12. Trường hợp hết thời hạn hoãn, người được hoãn không có đơn yêu 
cầu được hoãn, TAND không ra quyết định tiếp tục hoãn, nhưng họ đang nuôi 
con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, thì giải quyết thế nào? Việc hoãn, TĐC trong 
trường hợp là phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được hoãn cho đến khi 
con đủ 36 tháng tuổi; thì TAND có thẩm quyền cho hoãn, TĐC 01 lần hay thực 
hiện hoãn nhiều lần cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.  

  Theo quy định thì thủ tục hồ sơ hoãn phải có đơn xin hoãn, nếu không có 
đơn thì không được xét hoãn. Vì thế, cấn yêu cầu họ đi chấp hành án, nếu họ 
không có đơn xin hoãn chấp hành án, thủ tục giải quyết con họ để ai nuôi theo 
quy định của pháp luật. 

3.13. Việc hoãn, TĐC trong trường hợp là phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi; thì TAND có thẩm 
quyền cho hoãn, TĐC 01 lần hay thực hiện hoãn nhiều lần cho đến khi con đủ 
36 tháng tuổi. 

 Đây là thời hạn hoãn, TĐC tối đa, vì vậy Tòa án có thể cho hoãn, TĐC 
nhiều lần, nhưng không quá thời hạn trên. Theo Điều 24, 32 LTHAHS thì việc 
ra quyết định hoãn, TĐC phải có thời hạn cụ thể. 

3.14. Trường hợp được TĐC lần đầu có giám định vì “mắc bệnh hiểm 
nghèo, HIV/AIDS có nhiễm trùng cơ hội, tiên lượng xấu”; nhưng lần sau Kết 
luận giám định là: bị nhiễm HIV, đã chuyển giai đoạn AIDS, có nhiễm trùng cơ 
hội, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35-50% hoặc 78% thì có được tiếp tục TĐC 
không?  

  Cần xem xét tùy trường hợp, nếu bị “HIV/AIDS có nhiễm trùng cơ hội, 
tiên lượng xấu, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có nguy cơ tử vong 
cao” thì đủ căn cứ để tiếp tục TĐC.  

3.15. Về thời hạn xem xét ra quyết định hoãn, TĐC giữa khoản 2 Điều 23, 
khoản 3 Điều 31 LTHAHS và phần III mục 1 tiểu mục 1.5 điểm a và mục 2 tiểu 
mục 2.2 điểm d.1 Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 là chưa 
thống nhất.   

 Thực hiện theo LTHAHS và Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA- 
TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013.  

3.16. Trường hợp khi hết thời hạn TĐC, nhưng phải chờ 01 thời gian khá 
lâu mới có Kết luận của Hội đồng giám định về tình trạng sức khỏe; Tòa án ra 
QĐTĐC tiếp thì thời hạn nối tiếp để tính thời gian TĐC từ ngày nào (Khi có Kết 
luận giám định hay khi hết thời hạn được TĐC)?  

 Căn cứ Khoản 2, Điều 62 BLHS thì Thời gian TĐC không được tính vào 
thời gian CHAPT; vì vậy, khi ra quyết định TĐC tiếp theo, Tòa án phải quyết 
định thời hạn TĐC cho phù hợp với thực tế, thời hạn đó được tính từ thời hạn 
hết thời hạn được TĐC của quyết định TĐC trước. 



3.17. Trường hợp Quyết định hoãn bị kháng nghị, Tòa án đã chấp nhận hủy 
bỏ Quyết định hoãn do có vi phạm thì thời hạn bị án phải đi chấp hành án như 
thế nào (phải đi chấp hành ngay hay trong thời hạn 07 ngày)?  

 Căn cứ Khoản 4 Điều 24 LTHAHS thì trường hợp trên phải đi chấp hành 
án ngay. 

3.18. Các quy định về sự phối hợp giữa CQTHAHS trong việc áp giải đi 
THA với việc TAND thụ lý đơn xem xét việc hoãn chưa chặt chẽ; nên có trường 
hợp bị án tại ngoại vừa có quyết định áp giải vừa có quyết định hoãn? 

 Thực hiện theo Khoản 4 Điều 22 và Khoản 1 Điều 24 LTHAHS. Liên 
ngành (CQTHAHS, Tòa án, VKS cần xây dựng quy chế phối hợp để thực hiện 
LTHAHS tốt hơn). 

3.19. Công tác kiểm sát việc hoãn và TĐC gặp khó khăn vì VKSND chỉ 
được nhận quyết định hoãn hoặc TĐC của Tòa án ( trừ trường hợp TĐC đối với 
phạm nhân bị phạt tù từ 15 năm trở xuống bị HIV chuyển sang AIDS… theo quy 
định tại Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-
BYT ngày 15/5/2013) mà không nhận được hồ sơ đề nghị hoãn hoặc TĐC. Để có 
hồ sơ kiểm sát, VKSND phải mượn từ CQTHAHS hoặc Tòa án và chưa có quy 
định về việc cho mượn hồ sơ nên ảnh hưởng đến kết quả kiểm sát?  

 VKS các cấp căn cứ Điều 141 LTHAHS để thực hiện quyền yêu cầu cung 
cấp hồ sơ tài liệu... 

         3.20. Việc người được TĐC có nơi cư trú ở địa phương khác, khi hết thời 
hạn TĐC, người được TĐC không tự nguyện đi THA thì cơ quan nào có thẩm 
quyền yêu cầu CQTHAHS cấp huyện áp giải? Tòa án và VKS nơi Tòa án ra 
QĐTĐC có được ban hành văn bản yêu cầu CQTHAHS ở tỉnh khác áp giải 
không hay phải thông báo cho Tòa án và VKS nơi người được TĐC về cư trú 
biết để các cơ quan này ban hành văn bản yêu cầu? Các vấn đề này chưa có quy 
định, hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện trên thực tế rất chậm?   

           Theo Điều 15, khoản 4 Điều 32 LTHAHS thì CQTHAHS nơi người TĐC 
cư trú có thẩm quyền ra Lệnh áp giải đối với người được TĐC. Khi phát hiện 
CQTHAHS cấp huyện chậm áp giải, thì TAND đã ra QĐTHAHS phải yêu cầu 
áp giải; nếu Tòa án chưa yêu cầu áp giải thì VKSND cùng cấp có văn bản kiến 
nghị với TAND đã ra QĐTHA để Chánh án Tòa án có văn bản yêu cầu 
CQTHAHS cấp huyện áp giải, hoặc đã kiến nghị nhưng TAND chưa thực hiện 
thì VKS có thể yêu cầu trực tiếp CQTHAHS áp giải. Nếu CQTHAHS cấp huyện 
không thực hiện việc áp giải người bị kết án phạt tù đi chấp hành án, thì 
VKSND cấp tỉnh và cấp huyện đều có thẩm quyền yêu cầu CQTHAHS cấp 
huyện nơi người bị kết án cư trú áp giải. Tuy nhiên, VKSND cấp tỉnh và cấp 
huyện cần phối hợp với nhau trong việc yêu cầu áp giải, tránh chồng chéo. 

         3.21. Tình tiết “lập công lớn” hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2007/HĐTP 
ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC để miễn theo Điều 57 
BLHS còn chung chung, chưa cụ thể, chưa quy định mức ghi nhận việc lập công 
lớn do cơ quan nào, cấp nào có thẩm quyền ghi nhận hoặc khen thưởng?  



         Cơ quan có thẩm quyền xác nhận thành tích của người đã lập công là cơ 
quan có nhu cầu sử dụng người đó vào việc gì, ví dụ cứu người ở địa phương 
nào, cứu được tài sản của nhà nước ở đâu trong hoàn cảnh nào thì cơ quan, 
chính quyền địa phương đó xác nhận (có con dấu của tổ chức theo quy định). 

3.22.  Trường hợp người cao tuổi do bệnh nặng và sức khoẻ quá yếu 
không thể đi chấp hành án được, nếu đi chấp hành thì ảnh hưởng ngay đến tính 
mạng của họ (đang được hoãn, TĐC, hoặc không đủ điều kiện để miễn hoặc 
hoãn), hiện nay không có quy định, hướng dẫn để đình chỉ THA, hoặc bổ sung 
điều kiện để miễn, hoãn cho họ?  

 Xác minh có đủ điều kiện hoãn, TĐC thì tiếp tục cho hoãn, TĐC theo 
quy định của pháp luật; Nếu có đủ căn cứ được miễn theo Điều 57 BLHS và 
điểm 2 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm 
phán TANDTC thì làm thủ tục miễn cho họ. 

3.23. Chưa có quy định, hướng dẫn về việc chuyển giao tài liệu hồ sơ các 
trường hợp quyết định hoãn hoặc TĐC từ các địa phương (cấp tỉnh, thành phố 
thuộc trung ương) với nhau do Tòa án địa phương khác ra quyết định, nên địa 
phương nơi bị án cư trú đều không có hồ sơ, tài liệu dẫn đến việc quản lý khó 
khăn, không có căn cứ để nghiên cứu xét đề nghị giảm, miễn, đặc xá ...hoặc đề 
nghị tiếp tục hoãn, TĐC..?. 

 Căn cứ  khoản 3, 4, Điều 32 Luật thi hành án hình sự và khoản 2, Điều 14 
Thông tư 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT ngày 
15/5/2013 thì CQTHAHS cấp huyện phải thường xuyên theo dõi, giám sát và 
định kỳ  3 tháng, 6 tháng, một năm kiểm tra rà soát…báo cáo CQTHAHS cấp 
tỉnh để tổng hợp…” địa phương có bị án về cư trú sẽ tiếp nhận và quản lý con 
người cụ thể, còn hồ sơ sẽ được cơ quan chuyển giao photo một số tài liệu cần 
thiết nên không cần quy định cụ thể việc chuyển giao hồ sơ. 

3.24. Trường hợp hoãn, TĐC tự giác đi CHAPT khi hết thời hạn hoãn, 
TĐC; các Trại giam, Trại tạm giam chỉ gửi thông báo tiếp nhận cho Tòa án ra 
QĐTHA và thân nhân của họ biết; Vì vậy những trường hợp chấp hành án tại 
các Trại giam, Trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh khác việc quản lý, theo dõi 
đối tượng đã đi chấp hành án ở địa phương nơi người được hoãn, TĐC cư trú 
gặp nhiều khó khăn? 

 Trường hợp được hoãn, TĐC tự giác đi chấp hành án, các Trại giam, Trại 
tạm giam không cần phải thông báo tiếp nhận cho CQTHAHS, UBND các cấp 
nơi người được hoãn, TĐC cư trú vì đó là nơi trực tiếp quản lý người được hoãn, 
TĐC. 

3.25. Theo khoản 2 Điều 32 LTHAHS, Viện trưởng VKS có quyền ra 
QĐTĐC là Viện trưởng cấp nào? Ra QĐTĐC trong trường hợp nào?  

 Theo quy định tại Điều 275, Điều 276 BLTTHS. 

         3.26. Trường hợp Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1984, trú tại: Xóm 3, xã Mông 
Hóa, Kỳ Sơn, Hòa Bình; án phạt “46 tháng 23 ngày tù”, về tội “Chứa mại 



dâm” đã được TAND huyện Kỳ Sơn cho hoãn, với lý do “đang mang thai”. Khi 
thời hạn hoãn thi hành án đã hết, bị án Hà có đem theo cả con vào Trại tạm 
giam công an tỉnh Hòa Bình để thụ án. Tuy nhiên Trại giam không chấp nhận vì 
con nhỏ. Cho đến nay, bị án Hà vẫn đang ở địa phương, chưa chấp hành bản án
trên. Quá trình kiểm sát thi hành án VKSND huyện Kỳ Sơn đã thỉnh thị, xin ý 
kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của VKSND tỉnh Hòa Bỉnh, Các cơ quan 
(VKSND, TAND, CQTHAHS) huyện Kỳ Sơn đã liên hệ với Trung tâm bảo trợ xã 
hội huyện Kỳ Sơn, nhưng Trung tâm bảo trợ không chấp nhận với lý do Trung 
tâm chỉ tiếp nhận những người mồ côi, không nơi nương tựa. VKS tỉnh Hòa 
Bình xin ý kiến chỉ đạo của Vụ 4 đối với vụ việc nêu trên?  

Trường hợp người bị kết án phạt tù được hoãn vì lý do “mang thai hoặc 
nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi” hết thời hạn hoãn mang con nhỏ đến 
CQTHAHS huyện xin đi chấp hành án theo mẹ (con trên 36 tháng tuổi, không ai 
chăm sóc), nhưng cơ quan bảo trợ không nhận và cũng không đưa vào trại giam 
cùng mẹ được; cần giải quyết như sau: 

+ Nếu có đủ điều kiện hoãn về lý do khác (theo Điều 61 BLHS) thì tiếp 
tục cho hoãn. 

+ Nếu con trên 36 tháng tuổi, không ai chăm sóc (tức không có bố hoặc 
bố cũng đang chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý hành 
chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục…) thì người con đó thuộc đối tượng 
bảo trợ xã hội theo quy định tại điểm đ, h khoản 1 Điều 5 Nghị định 
136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính Phủ (trước năm 2013 là Nghị định 
số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ). Vì vậy, phải tiếp nhận đối 
tượng để đưa đi thi hành án phạt tù và làm thủ tục đưa người con đến cơ quan 
bảo trợ xã hội ở địa phương (Cơ quan bảo trợ không thể từ chối tiếp nhận vì 
không đảm bảo điều kiện). 

4. Giảm án. 

4.1. Quy định về điều kiện và mức xét giảm án tại khoản 4 Điều 6 và điểm 
b, khoản 3, Điều 15 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-TANDTC-
VKSNDTC là chưa hợp lý; Bởi lẽ: Nếu phạm nhân có tiền án thì trong quá trình 
xét xử Tòa án đã căn cứ vào tiền án để áp dụng hình phạt; mức xét giảm phụ 
thuộc vào đề nghị của Trại giam, vẫn có những trường hợp phạm nhân chỉ được 
xếp loại cải tạo khá nhưng được đề nghị mức giảm cao hơn phạm nhân được 
xếp loại cải tạo tốt; Trái với nguyên tắc Thẩm phán xét xử độc lập?.  

Quy định về điều kiện và mức xét giảm án tại khoản 4 Điều 6 và điểm b, 
khoản 3, Điều 15 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-TANDTC-
VKSNDTC phải được thống nhất thực hiện. Mức đề nghị xét giảm do Cơ quan 
có thẩm quyền đề nghị (đã được thẩm định); Tòa án xét giảm căn cứ vào mức đề 
nghị xét giảm để xem xét, quyết định. 

4.2. Theo Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-
VKSNDTC thì Hội đồng thẩm định thuộc BCA và CQTHAHS cấp tỉnh chỉ thẩm 
định hồ sơ, danh sách của Hội đồng xét, đề nghị giảm án của Trại giam, Trại 



tạm giam và CQTHAHS cấp huyện chứ không có thẩm quyền yêu cầu thay đổi 
danh sách, hồ sơ đã đề nghị. Nhưng trên thực tế Trại giam, Trại tạm giam và 
CQTHAHS Công an cấp huyện vẫn căn cứ vào kết quả Hội đồng thẩm định để 
lập lại danh sách đề nghị, như vậy không đúng?  

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2013/TTLT-BCA-BQP-
TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 thì việc đề nghị của Trại giam, Trại tạm 
giam phải căn cứ kết quả thẩm định đã được Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi 
hành án hình sự thuộc BCA, Hội đồng thẩm định do CQTHAHS tỉnh duyệt để 
hoàn thành hồ sơ, danh sách, làm văn bản để nghị TAND cấp tỉnh nơi phạm 
nhân đang chấp hành án phạt tù xem xét, quyết định. Vì vậy, các đơn vị trên căn 
cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng để làm lập danh sách đề nghị là đúng. 

4.3. Điều 33 LTHAHS quy định thẩm quyền lập hồ sơ và đề nghị giảm án 
là Trại giam, Trại tạm giam thuộc BCA, CQTHAHS cấp tỉnh. Nhưng tại khoản 3 
Điều 10, Điều 12 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-
VKSNDTC lại quy định CQTHAHS cấp huyện lập hồ sơ, danh sách đề nghị xét 
giảm án đối với phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ; cũng không 
quy định VKSND cấp huyện kiểm sát việc lập hồ sơ. Do vậy công tác kiểm sát 
việc lập hồ sơ của VKSND cấp tỉnh đối với CQTHAHS cấp huyện chưa được kịp 
thời? 

 Điều 33 LTHAHS quy định thẩm quyền lập hồ sơ, đề nghị giảm án là 
Trại giam, Trại tạm giam thuộc BCA, CQTHAHS cấp tỉnh là Trại giam, Trại 
tạm giam thuộc BCA, CQTHAHS cấp tỉnh; Còn điều 10, điều 12 Thông tư 
02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 quy định 
CQTHAHS lập hồ sơ giảm án là lập hồ sơ ban đầu đối với phạm nhân đang chấp 
hành án tại Nhà tạm giữ (theo nhiệm vụ cấp trên giao, vì CQTHAHS cấp huyện 
trực tiếp quản lý số phạm nhân này), trách nhiệm chính trong việc lập hồ sơ vẫn 
thuộc về CQTHAHS cấp tỉnh. VKS hai cấp cần phối hợp kiểm sát việc lập hồ sơ 
xét giảm án. 

4.4. Việc chuyển hồ sơ xét giảm án cho VKS theo khoản 2 điều 13 Thông 
tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC không mang tính 
bắt buộc, nên khó cho công tác kiểm sát?.  

 Đã quy định trong Thông tư thì phải thực hiện, nếu khó khăn thì VKS 
thực hiện quyền yêu cầu cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định tại Điều 141 
LTHAHS hoặc báo cáo kiến nghị cấp trên. 

4.5. Việc tính kỳ xếp loại thi đua đối với phạm nhân có tiền án theo 
khoản 4 điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-
VKSNDTC để xét giảm án lần đầu như thế nào?. Số kỳ xếp loại tăng thêm được 
tính về những năm trước đó hay tính tăng thêm về sau, (tính tại thời điểm khi đã 
đủ điều kiện về thời gian đã chấp hành án)? 

Việc tính số kỳ xếp loại thi đua theo khoản 4, Điều 6 Thông tư 
02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 được hiểu là 
số kỳ xếp loại thi đua được tính tăng thêm đối với phạm nhân có tiền án so với 



phạm nhân không có tiền án; khi có đủ điều kiện về kỳ xếp loại thi đua và đủ 
điều kiện khác thì được xét giảm vào đợt xét giảm gần nhất. 

4.6. Các quy định về xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù còn nhiều 
bất cập hoặc không thống nhất, như: không quy định thời gian nghiên cứu hồ sơ 
của VKSND nên thường bị động về thời gian; hoặc khoảng cách thời gian được 
giảm quá dài (từ 3 tháng đến 3 năm) nhưng việc xếp loại chỉ dựa vào xếp loại 
cải tạo tốt và khá (chưa hướng dẫn cụ thể mức giảm theo tiêu chuẩn nào; tính 
chất theo loại tội hay mức độ phạm tội hoặc các chính sách khác)? 

Thực hiện đúng Thông tư 40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011 của BCA 
quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt 
tù cho phạm nhân và Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-
TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013  

4.7. Việc giảm án có văn bản pháp luật quy định còn chung chung khó 
hiểu, chưa được hướng dẫn cụ thể; Như quy định tại điểm c khoản 3 điều 15; 
khoản 3 điều 6 Thông tư 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC? 

- Về điểm c khoản 3 Điều 15 được hiểu như sau: Trại giam đề nghị mức 
giảm là bao nhiêu thì Hội đồng chỉ được xét giảm mức tối đa bấy nhiêu, không 
được xét giảm cao hơn. Tuy nhiên, nếu thời hạn CHAPT còn lại dưới 01 tháng 
(tính từ ngày Hội đồng họp xét giảm) thì có thể giảm hết thời hạn tù còn lại (tùy 
từng trường hợp cụ thể). Ví dụ: trường hợp mức án thấp, nhân thân tốt, ý thức 
chấp hành pháp luật tốt, mức án đề nghị giảm thấp thì có thể giảm hết thời hạn 
tù còn lại; trường hợp mức án cao, nhân thân không tốt, đã được đề nghị giảm án 
với mức cao thì không nên xem xét. 

- Về khoản 3 Điều 6: Để hiểu khoản 3 Điều 6 phải nghiên cứu toàn bộ 
Điều 6. Khoản 3 quy định điều kiện để được giảm án đối với phạm nhân thuộc 
trường hợp đặc biệt hoặc người chưa thành phạm tội. Trường hợp đặc biệt được 
hiểu là trường hợp không phải trường hợp phạm nhân thông thường hay vị thành 
niên, mà là phạm nhân có nhân thân, tình tiết đặc biệt, như: trên 70 tuổi, gìa yếu, 
ốm đau thường xuyên, có thành tích đặc biệt và được khen thưởng,v.v. Những 
trường hợp này điều kiện để được xét giảm án về xếp loại đua ít hơn (thiếu) về 
số kỳ xếp loại thi đua so với phạm nhân khác có cùng mức án. 

4.8. Điều kiện xét giảm về xếp loại cải tạo được tính như thế nào? 01 
Quý, 06 tháng,.. là tính theo Quý, 06 tháng của kỳ xếp loại theo Thông tư 
40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011 của BCA hay cứ đủ 03 tháng, 06 tháng về xếp 
loại thi đua là được?  

01 Quý, 06 tháng,.. là tính theo Quý, 06 tháng theo Thông tư 40/2011/TT-
BCA ngày 27/6/2011 của BCA. Tuy nhiên, cần hiểu khi xét giảm tùy thuộc vào 
từng phạm nhân có mức án khác nhau mà xem xét. Ví dụ phạm nhân có mức án 
từ 03 năm tù trở xuống, điều kiện xét giảm là ít nhất có 01 quý xếp loại khá, nếu 
trường hợp có 01 tiền án thì phải có ít nhất 02 quý xếp loại “Khá” (quý IV của 
năm trước và quý I của năm nay, nếu xét giảm vào đợt 30/4 năm nay).  



4.9. Phạm nhân bị xử án “Chung thân” theo BLHS năm 1985 chưa được 
giảm xuống tù có thời hạn, lại tiếp tục phạm tội mới và bị xử phạt tù về tội mới 
và tổng hợp hình phạt theo BLHS năm 1999 là “Chung thân”. Thời gian xét 
giảm được tính từ khi nào? Mức xét giảm lần đầu xuống 20 năm hay 30 năm tù?  

 Trường hợp này, áp dụng Nghị quyết số 32/1999/QH10 để xét giảm lần 
đầu xuống 20 năm, thời điểm để tính thời gian chấp hành án được tính theo thời 
điểm của Bản án “Chung thân” lần sau. Tuy nhiên, về mức giảm lần đầu trong 
trường hợp này, hiện chưa được hướng dẫn thống nhất giữa các ngành nên cần 
chờ Liên ngành họp và có hướng dẫn chung. 

4.10. Phạm nhân bị xử mức án “Chung Thân” theo BLHS năm 1985, đã ở 
tù được trên 20 năm (từ tháng 5/1993), chưa được xét giảm xuống tù có thời hạn 
(do không đủ điều kiện về cải tạo), sau này có đủ điều kiện xét giảm lần đầu 
xuống tù có thời hạn, thì được giảm xuống 20 năm tù hay giảm hết thời hạn tù? 

 Vì phạm nhân có mức án là tù chung thân, do vậy khi có đủ điều kiện để 
khi có căn cứ để xét giảm lần đầu thì chỉ được xét giảm xuống tù có thời hạn. 

4.11. Trường hợp đề nghị xét giảm của Trại giam (đã được Tổng cục VIII 
duyệt) bị Hội đồng xét giảm loại, không chấp nhận xét giảm; là vi phạm Khoản 
7 Điều 9 LTHAHS thì giải quyết ra sao?  

 Trường hợp này phải nêu rõ lý do tại sao Hội đồng xét giảm loại, đủ căn 
cứ cho rằng Hội đồng vi phạm về điều kiện, mức giảm theo Điều 59 BLHS, 
điểm 3 Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm 
phán TANDTC hoặc Thông tư 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-
VKSNDTC ngày 15/5/2013 thì kháng nghị theo thẩm quyền. 

4.12. Trường hợp Hoàng Văn Tiến, SN 1965, phạm tội “Vận chuyển trái 
phép chất ma túy”, bắt 11/6/1997, án phạt “Chung thân”; chưa nộp khoản tiền 
phạt và án phí là 30.100.000 đồng. Xếp loại thi đua: Năm 2007: kém; năm 
2008: trung bình các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: khá. Trại giam đề nghị 
giảm xuống mức 20N.  Ngày 22/1/2014, TAND tỉnh có quyết định không chấp 
nhận giảm THCHHPT cho Tiến. Sau khi Tiến không được chấp nhận giảm 
THCHHPT, tháng 2/2014, gia đình Tiến đã nộp đủ tiền phạt và án phí hình sự. 
Đến ngày 30/3/2014, Trại giam lại đề nghị xét giảm, được Tổng cục VIII, BCA 
đồng ý nhưng Hội đồng xét giảm THCHHPT của TAND tỉnh Vĩnh Phúc họp 
ngày 26/4/2014 không chấp nhận. Nếu đợt 3 năm 2014 (02/9/2014) Trại  giam 
lại tiếp tục đề nghị giảm THCHHPT từ chung thân xuống 20 năm cho Tiến thì 
có được chấp nhận không?  

 Vì phạm nhân Tiến chưa được xét giảm lần nào trong năm đó, nên có đủ 
điều kiện đề nghị xét giảm xuống tù có thời hạn vào đợt 3 năm 2014. 

5. THA tử hình 

5.1. Thời gian chờ các thủ tục về việc kháng nghị hoặc không kháng nghị 
của TANDTC, VKSNDTC đối với bị án đã xử tuyên phạt “Tử hình” kéo dài, nên 
việc thi hành án tử hình đối với các bị án chưa thực hiện được, làm kéo dài thời 



gian giam giữ đối với các bị án, nên việc quản lý, bảo vệ phạm nhân gặp nhiều 
khó khăn, áp lực; Hiện, việc THA được tổ chức ở địa phương khác nên không có 
tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung tại địa phương; khó khăn về thuốc để 
THA tử hình; việc tổ chức THA và thủ tục đưa đi THA tử hình rất khó khăn, tốn 
kém... Liên ngành Trung ương cần nghiên cứu kế hoạch và biện pháp tổ chức 
THA tử hình được thuận tiện, ít tốn kém về kinh phí và lực lượng tham gia thi 
hành án? 

Việc vi phạm về thời hạn xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành 
theo quy định tại khoản 1 Điều 258 BLTTHS là một trong những nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng giam giữ người bị kết án tử hình bị kéo dài. VKSND các địa 
phương cần kiểm sát chặt chẽ về hồ sơ, trình tự, thủ tục THA tử hình kịp thời; 
kịp thời phát hiện vi phạm, báo cáo lên VKSND cấp trên có thẩm quyền để 
VKSND cấp trên có biện pháp xử lý kịp thời. 

Đối với những khó khăn về thuốc để THA tử hình, thủ tục đưa đi THA tử 
hình, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; Việc tổ chức mai táng cũng phức tạp hơn... 
Đây là những khó khăn thuộc yếu tố khách quan; Hiện nay, BCA đang xây dựng 
đề án về thi hành án tử hình sao cho hiệu quả hơn.  

5.2. Việc VKSNDTC không gửi Quyết định không kháng nghị Bản án hình 
sự phúc thẩm và không sao gửi các Quyết định không kháng nghị của Chánh án 
TANDTC và Quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước đối với các trường 
hợp THA tử hình đã gây khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành¸ 
án tử hình? 

 Việc gửi Quyết định không kháng nghị bản án phúc thẩm của Viện trưởng 
VKSNDTC được  quy định tại quy chế công tác thực hành quyền công tố và 
kiểm sát xét xử các vụ án hình sự ban hành kèm theo Quyết định 960/2007/QĐ-
VKSTC ngày 17/9/2007 của Viện trưởng VKSNDTC. Vì vậy Phòng 4 cần chủ 
động phối hợp với đơn vị kiểm sát xét xử sơ thẩm để theo dõi, quản lý. 

Đối với các Quyết định không kháng nghị của Chánh án TANDTC và 
Quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước đối với người bị kết án tử hình, 
Phòng 4 cần chủ động phối hợp với Phòng giám đốc kiểm tra TAND tỉnh để 
theo dõi chặt chẽ. 

Thông qua hoạt động kiểm sát phát hiện các trường hợp VKSND tối cao 
không gửi các quyết định nêu trên, yêu cầu các địa phương lập danh sách trích 
ngàng từng trường hợp báo cáo về Vụ 4, để Vụ 4 có ý kiến, trao đổi với Vụ 3 
sao gửi các quyết định nêu trên. 

5.3. Trường hợp người bị kết án từ hình đang bị tạm giam chờ THA chết, 
chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với trường hợp này, liệu có thể 
áp dụng việc đình chỉ thi hành đối với trường hợp này không?  

Trường hợp người bị kết án từ hình đang bị tạm giam chờ THA chết, mà 
đã có Quyết định thi hành án thì thực hiện theo Điều 13 Thông tư liên tịch số 
05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/6/2013. Những 



trường hợp này theo quy định của pháp luật không phải ra quyết định đình chỉ 
thi hành án. 

6. THAHS khác. 

6.1. Điều 61, 72 LTHAHS quy định về việc ra QĐTHA treo và CTKGG 
phải ghi cả hình phạt bổ sung; “hình phạt bổ sung” có thể là hình phạt tiền, 
nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này dẫn đến tại địa phương nếu là 
hình phạt tiền thì Toà án chuyển Bản án, quyết định sang cơ quan THA dân sự 
cùng cấp để ra QĐTHA dân sự; Do vậy, có nơi cùng một lúc có đến 02 Quyết 
định thi hành về hình phạt bổ sung? Việc ra QĐTHA đối với hình phạt tiền là 
hình phạt chính? 

Điều 61, 72 LTHAHS quy định khi ra QĐTHA treo, án CTKGG phải ghi 
cả hình phạt bổ sung. Hình phạt bổ sung được ghi trong nội dung QĐTHA được 
hiểu là các hình phạt bổ sung về nhân thân được quy định tại khoản 2 Điều 28 
BLHS, không bao gồm hình phạt tiền. Việc thi hành hình phạt tiền (cả hình phạt 
chính và hình phạt bổ sung) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thi hành án dân 
sự, không thuộc phạm vi điều chỉnh của LTHAHS (quy định tại Điều 1). Do 
vậy, Trường hợp bản án hình sự có hình phạt tiền, ngoài việc ra QĐTHA đối với 
các hình phạt về nhân thân theo LTHAHS, Tòa án sơ thẩm còn phải chuyển bản 
án sang Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để ra QĐTHA về phần dân 
sự (trong có có hình phạt tiền). Do đó, không thể có đồng thời 02 QĐTHA về 
hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nếu có thì Quyết định THAHS có hình phạt 
bổ sung là “hình phạt tiền” không đúng pháp luật. 

Việc thi hành hình phạt tiền thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật THA dân 
sự, không thuộc phạm vi điều chỉnh của LTHAHS. Do vậy, không thuộc phạm 
vi công tác kiểm sát THAHS. 

6.2. Về thời điểm tính thời gian thử thách của án treo quy định tại khoản 
5 Điều 5 Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính Phủ và Nghị 
quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 chưa có sự thống nhất?  

 Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của 
Chính Phủ đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị quyết số 01/2007/NQ-
HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC nên việc áp dụng 
được thực hiện theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của 
Hội đồng thẩm phán TANDTC. Tuy nhiên, hiện nay Nghị quyết số 
01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 đã được thay thế bằng Nghị quyết số 
01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.  

 6.3.  Đối với các trường hợp THA treo nhưng bỏ đi khỏi địa phương, 
không xác định được địa chỉ mới, không chịu sự giám sát, giáo dục của địa 
phương; không chấp hành quy định về THA,v.v…thì CQTHAHS cấp huyện phải 
tiến hành làm thủ tục gì? Trường hợp nhận ủy thác, không xác định được địa chỉ 
giải quyết thế nào? Khi hết thời gian thử thách thì giải quyết ra sao? Thực tế 
hiện nay khi hết thời gian thử thách bị án vẫn được cấp giấy chứng nhận nhưng 
không tống đạt được quyết định, nên hồ sơ THA vẫn chưa kết thúc. Như vậy, sẽ 



không có tác dụng giáo dục, răn đe đối với các bị án chấp hành án treo và chưa 
có biện pháp chế tài đối với các trường hợp trốn tránh, không chấp hành nghĩa 
vụ. Tại Công văn số 1563/VKSTC-V4 ngày 17/5/2013 của VKSNDTC nêu chờ 
hướng dẫn nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn về vấn đề này; Theo hướng 
dẫn số 647/C83-P3 ngày 17/9/2013 của Cục C83, Tổng cục VIII BCA đối với 
các trường hợp trên tạm thời không cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời 
gian thử thách?  

 -  Đây là một trong những vướng mắc phát sinh trong thực tế ở nhiều địa 
phương, chưa được hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. VKSNDTC(Vụ 4) ghi nhận 
và sẽ có ý kiến đóng góp trong việc xây dựng Thông tư liên ngành. Để bản án 
được thi hành, trong khi chờ có hướng dẫn thực hiện như sau: 

  + Đối với những trường hợp đang chấp hành án treo, CTKGG mà bỏ trốn, 
không xác định được nơi cư trú mới thì UBND xã, phường và CQTHAHS cấp 
huyện nơi người bị kết án cư trú đang chấp hành án vẫn tiếp tục thực hiện một 
số quy định về thi hành án treo, CTKGG theo quy định tại Chương V LTHAHS, 
như: phối hợp với gia đình trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án; 
người được giao giám sát, giáo dục có bản nhận xét; cấp giấy chứng nhận đã 
chấp hành xong hình phạt… 

          + Đối với những trường hợp khi CQTHAHS tiếp nhận Quyết định thi 
hành án treo, CTKGG, người phải chấp hành án không có ở nơi cư trú, không 
xác định được họ ở đâu và không triệu tập được họ để ấn định thời gian có mặt 
tại UBND xã, phường nơi cư trú để thi hành án thì: CQTHAHS cấp huyện cần 
thông báo cho UBND xã, phường được giao giám sát, giáo dục người phải chấp 
hành án biết để phối hợp trong việc tổ chức thi hành án hình sự, đồng thời xác 
minh địa chỉ, nơi ở, nơi cư trú mới của người phải chấp hành án để thực hiện 
việc thi hành án hình sự (việc xác minh này nên lập thành biên bản lưu vào hồ 
sơ). 

          Những trường hợp này, khi hết thời gian thử thách, hoặc khi chấp hành 
xong hình phạt, CQTHAHS cấp giấy chứng nhận xong hình phạt cho họ.  

          - Tại Công văn số 1563/VKSTC-V4 ngày 17/5/2013 của VKSNDTC 
đã  Những trường hợp THA án treo, CTKGG bỏ đi khỏi địa phương, không xác 
định được địa chỉ, không chấp hành các quy định về THAHS, khi hết thời gian 
thử thách, hoặc khi chấp hành xong hình phạt, CQTHAHS vẫn phải cấp giấy 
chứng nhận xong hình phạt cho họ. Nhưng theo hướng dẫn số 647/C83-P3 ngày 
17/9/2013 của Cục C83, Tổng cục VIII BCA đối với các trường hợp trên tạm 
thời không cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách. (VKSND 
tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo). Vấn đề này, VKSNDTC (Vụ 4) có ý kiến như 
sau: Xét về nguyên tắc, do LTHAHS và các văn bản quy phạm pháp luật chưa 
có quy định về chế tài đối với những trường hợp trên nên khi hết thời hạn chấp 
hành án phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho họ (nếu họ 
không phạm tội mới, chết,..). Còn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận chấp hành 
xong hình phạt như thế nào, về trình tự, thủ tục, thời gian,.v.v… Hiện Liên 



ngành Trung ương đã họp bàn thống nhất phương pháp giải quyết, sẽ có hướng 
dẫn cụ thể.  

- Trường hợp nhận ủy thác, không xác định được địa chỉ; trước tiên nơi 
nhận ủy thác cần kiểm tra xem việc Ủy thác có thực hiện đúng quy định tại mục 
c điểm 2 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm 
phán TANDTC không? Nếu việc ủy thác không có căn cứ thì trả lại hồ sơ ủy 
thác. Nếu việc ủy thác là đúng quy định, mà nơi được ủy thác không biết địa chỉ 
cư trú mới của người THA (đã chuyển nơi cư trú khác) thì thực hiện theo mục d 
điểm 2 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 (Thông báo cho 
TAND nơi ủy thác và trả lại hồ sơ ủy thác). Trường hợp việc ủy thác là đúng, 
sau khi nơi nhận ủy thác đã ra QĐTHA mà người THA bỏ đi khỏi địa phương, 
không rõ địa chỉ thì thực hiện như trường hợp người THA trốn, không xác định 
được địa chỉ và do TAND ở địa phương ra QĐTHA. 

          - Chế tài đối với trường hợp THA treo, CTKGG đi làm ăn nơi khác hoặc 
cố tình trốn tránh: Hiện chưa có quy định nào về áp dụng chế tài đối với những 
trường hợp này.  

6.4. LTHAHS không quy định thời hạn cụ thể kể từ khi nhận hồ sơ đã chấp 
hành xong thời gian thử thách của người THA treo; án CTKGG thì CQTHAHS 
phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt; và cũng không quy 
định phải gửi Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho VKSND cùng 
cấp; do đó VKSND không có cơ sở để kiến nghị, khó khăn cho công tác kiểm 
sát? 

          Mặc dù LTHAHS chưa quy định rõ lúc nào thì CQTHAHS phải cấp giấy 
chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách, nhưng tại khoản 3 Điều 62 
LTHAHS đã quy định UBND cấp xã, trước khi hết thời gian thử thách 3 ngày 
phải giao hồ sơ cho CQTHAHS cấp huyện để xem xét và cấp giấy chứng nhận 
đã chấp hành xong thời gian thử thách cho người được hưởng án treo. Do vậy, 
trong thời gian chấp hành thời gian thử thách còn lại, CQTHAHS cấp huyện 
phải kiểm tra xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử 
thách cho người được hưởng án treo ngay sau khi hết thời gian thử thách (nếu 
người đó không phạm tội mới…). 

          Theo quy định tại Khoản 3 Điều 73 LTHAHS thì trước khi hết thời hạn 
thi hành án 3 ngày, UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ 
thi hành án cho CQTHAHS cấp huyện để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành 
xong án phạt CTKGG ngay khi hết thời hạn chấp hành án. Do vậy, ngay sau khi 
hết thời hạn chấp hành án CTKGG, CQTHAHS phải cấp giấy chứng nhận chấp 
hành xong hình phạt cho người thi hành án. 

          LTHAHS không quy định phải gửi giấy chứng nhận chấp hành xong hình 
phạt cho VKSND cùng cấp; Để thực hiện tốt chức năng kiểm sát, VKS phải chủ 
động kiểm sát chặt chẽ quá trình THA nắm bắt và phát hiện kịp thời vi phạm để 
áp dụng biện pháp loại trừ vi phạm theo thẩm quyền. 



6.5. Trường hợp người đang THA treo, CTKGG, cấm cư trú, quản chế, 
cấm hành nghề, tước một số quyền... chết thì giải quyết như thế nào? Có cần ra 
quyết định đình chỉ THA không? Căn cứ đình chỉ?  

 LTHAHS và các văn bản pháp luật khác chưa quy định việc ra quyết 
định đình chỉ thi hành án đối với các trường hợp đang chấp hành án treo, cải tạo 
không giam giữ, cấm cư trú, quản chế….. chết. Do vây, những trường hợp này 
chết thì không phải ra quyết đình đình chỉ thi hành án. 

6.6. Người THA treo, CTKGG không biết chữ, nên không tự nhận xét về 
quá trình chấp hành pháp luật của mình, thì phải giải quyết sao?  

LTHAHS không quy định cụ thể trường hợp người THA treo, CTKGG 
không biết chữ thì sẽ tự kiểm điểm thế nào; Việc kiểm điểm nhận xét quá trình 
chấp hành án đối với họ do UBND được giao giám sát, giáo dục chủ động quyết 
định; Có thể cho thân nhân của người chấp hành án viết hộ (Thực hiện trách 
nhiệm phối hợp của gia đình), hoặc nhờ bất kỳ ai đó viết hộ, có sự chứng kiến 
của thân nhân, hoặc người có trách nhiệm (trưởng thôn, bí thư đoàn,.v.v.), sau 
khi viết hộ đọc cho người thi hành án nghe để họ điểm chỉ (có chữ ký của người 
viết hộ). 

6.7. Thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách của án treo đến khi UBND 
cấp xã nhận hồ sơ để giám sát, giáo dục người chấp hành án treo là một khoảng 
thời gian dài, nhưng người phải chấp hành án treo không phải chịu sự giám sát, 
giáo dục của bất cứ cơ quan, tổ chức nào?  

 Đây là một vướng mắc đã được cân nhắc khi ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật để đảm bảo phù hợp với các quy định khác (như việc xác định thời 
gian đang chấp hành án để tổng hợp hình phạt nếu họ phạm tội mới,v.v,; nguyên 
tắc có lợi trong pháp luật hình sự); mặt khác, trong thực tế, sau khi chịu sự giám 
sát, giáo dục, người chấp hành án treo phải kiểm điểm về việc chấp hành pháp 
luật cả quá trình trước đó (từ khi bị xét xử). 

6.8. Điều 63, Điều 74 LTHAHS không quy định trong thời hạn bao nhiêu 
ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ THA treo, CTKGG, thì UBND cấp xã phải ra 
quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục? không quy định rõ 
việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người thi hành án treo, 
CTKGG thuộc tổ chức nào? 

- Theo quy định tại Điều 18, Điều 63, Điều 74 LTHAHS thì việc tổ chức 
giám sát, giáo dục người chấp hành án thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã; 
Muốn tổ chức thi hành án được, UBND cấp xã phải phân công người trực tiếp 
giám sát, giáo dục. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ THA, UBND cấp xã 
phải phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục. 

- LTHAHS không quy định rõ việc phân công người trực tiếp giám sát, 
giáo dục người THA treo, CTKGG thuộc tổ chức nào là giành quyền chủ động 
cho UBND cấp xã trong việc phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người 
chấp hành án, sao cho việc phân công phù hợp với tình hình thực tế ở địa 
phương và việc giám sát, giáo dục đạt hiệu quả cao nhất. 



6.9. Căn cứ vào Điều 63, Điều 74 LTHAHS quy định UBND cấp xã, 
phường có quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với người được hưởng án treo 
và CTKGG. Nhưng hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nên khi người 
được hưởng án treo, CTKGG vi phạm nghĩa vụ theo quy định của LTHAHS thì 
phải xử lý như thế nào? Việc kiểm điểm, chế tài đối với trường hợp THA treo vi 
phạm pháp luật chưa đến mức xử lý hình sự như thế nào?  

 Theo Điều 63, Điều 74 LTHAHS thì UBND cấp xã có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính đối với người THA án treo, án CTKGG; Vì vậy khi 
người chấp hành án treo, CTKGG có hành vi vi phạm pháp luật chưa đến mức 
truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý vi phạm hành chính; việc xử lý vi phạm 
hành chính phải căn cứ hành vi, mức độ vi phạm hành chính, thẩm quyền xử lý 
vi phạm hành chính, mà UBND cấp xã ra quyết định xử phạt hành chính hoặc 
báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 
đối với người THA treo, án CTKGG có vi phạm pháp luật theo Luật xử lý vi 
phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan về từng lĩnh vực mà 
người đó có vi phạm.  

Khi có hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử lý vi phạm hành chính nên 
người THA treo, CTKGG không phải chịu chế tài nào khác; Việc vi pháp luật sẽ 
được đưa vào trong kiểm điểm, đánh giá nhận xét về quá trình chấp hành án và 
sẽ không đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thời thách của án treo hoặc miễn, 
giảm thời hạn chấp hành án CTKGG. 

6.10 Việc THA treo đối với người có Quốc tịch nước ngoài thực hiện theo 
Điều 61, 62 LTHAHS thế nào?  

 Trường hợp này, VKS cần nghiên cứu xem xét về căn cứ, điều kiện áp 
dụng án treo có đúng quy định không để báo cáo kháng nghị theo thẩm quyền; 
Theo tinh thần Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội 
đồng thẩm phán TANDTC thì trường hợp có quốc tịch nước ngoài, không có hộ 
khẩu thường trú tại Việt Nam thì không thuộc trường hợp “có nơi cư trú cụ thể, 
rõ ràng” để cho hưởng án treo và không thể giao người được hưởng án treo cho 
UBND cấp xã, đơn vị quân đội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

6.11. Việc 01 bị án phải thi hành song song QĐTHA phạt tù và án treo thì 
việc theo dõi giám sát đối với án treo thực hiện thế nào, tính thời gian thế nào?  

 Theo khoản 1 Điều 2, Điều 6, Điều 7 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP 
ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán TANDTC thì việc 01 người phải thi 
hành song song 02 hình phạt là hình phạt tù và án treo chỉ xảy ra trong trường 
hợp người được hưởng án treo bị đưa ra xét xử về một tội phạm khác thực hiện 
trước khi được hưởng án treo hoặc trong trường hợp có bản án chưa có hiệu lực 
pháp luật lại bị xét xử 01 tội khác bằng 01 bản án khác, sau đó tổng hợp hình 
phạt. Trường hợp này thì việc thi hành án được thực hiện theo Điều 7 Nghị 
quyết số 01/2013/NQ-HĐTP, là:“Người phạm tội đồng thời phải chấp hành hai 
bản án. Việc thi hành án trong trường hợp này do các cơ quan được giao trách 
nhiệm thi hành án hình sự phối hợp thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Luật 
thi hành án hình sự”. Tức về thời gian thi hành án treo được tính đồng thời vào 



thời gian CHAPT, nếu hết thời gian CHAPT mà thời gian thử thách vẫn còn thì 
tiếp tục thi hành án treo, nếu thời gian thử thách hết mà thời hạn CHAPT vẫn 
còn thì tiếp tục chấp hành án phạt tù; để theo dõi giám sát được các trường hợp 
thi hành án treo mà đang CHAPT thuộc trách nhiệm của các cơ quan có nhiệm 
vụ thi hành án phạt tù và thi hành án treo trong việc phối hợp thi hành án. 

6.12.  Đối với bị án tại ngoại, đang được hoãn, TĐC mắc bệnh tâm thần 
hiện chưa có quy định giải quyết như thế nào. Các đối tượng này có thể bắt 
buộc chữa bệnh được hay không? 

 Theo quy định tại Điều 43 BLHS thì trường hợp bị án tại ngoại, đang 
được hoãn, TĐC mắc bệnh tâm thần không thuộc đối tượng áp dụng biện pháp 
bắt buộc chữa bệnh. Vì vậy, nếu họ mắc bệnh tâm thần, ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự địa phương, cần làm các thủ tục để đưa họ đi chấp hành án; đồng thời 
trưng cầu giám định để có cơ sở áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.   

Thẩm quyền đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong 
giai đoạn THA gồm: Trại giam, trại tạm giam, CQTHAHS cấp tỉnh (Theo điểm 
b khoản 1 Điều 116 LTHAHS).  

Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh 
trong giai đoạn THA thuộc về TAND cấp tỉnh (khoản 2 Điều 311 BLTTHS) 

6.13. Việc kiểm sát trường giáo dưỡng chưa có hướng dẫn? 

 Việc kiểm sát thủ tục đưa vào Trường giáo dưỡng được hướng dẫn tại 
Điều 22 Quy chế kiểm sát; Về thẩm quyền kiểm sát, như: kiểm sát việc gửi Bản 
án, QĐ áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng của Tòa án thuộc VKS 
cùng cấp nơi Tòa án ra Bản án, QĐ. Còn kiểm sát các thủ tục tiếp theo để đưa 
người có QĐ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, như: báo cáo Cơ 
quan quản lý THA hình sự, lập hồ sơ, bàn giao người chưa thành niên vào 
Trường giáo dưỡng, hoãn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng… 
thuộc thẩm quyền VKS cấp huyện nơi người chưa thành niên cư trú (Căn cứ 
mục 4 Chương X và Điều 141 LTHAHS; Điều 1 Luật tổ chức VKSND). 

Hiện tại, các Trường giáo dưỡng do Tổng cục VIII, BCA trực tiếp quản 
lý; do vậy, Theo Luật tổ chức VKSND, LTHAHS thì VKSNDTC (Vụ 4) có 
thẩm quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Trường giáo dưỡng trong việc 
tổ chức thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng (về thủ tục hồ sơ, 
chế độ, chính sách..). 

6.14. Kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của TAND 
sau khi Luật xử lý hành chính có hiệu lực pháp luật, chưa có hướng dẫn?  

 Kiểm sát việc thụ lý hồ sơ và việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính của Tòa án; tham gia phiên họp về xét quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính, xét hoãn, miễn, giảm, TĐC việc chấp hành quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính; Thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng 
nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về việc áp dụng các 
biện pháp hành chính được thực hiện theo Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 



ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực ngày 
20/01/2014).  

VKSND các cấp tiến hành kiểm sát về trình tự, thủ tục xem xét, quyết 
định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại TAND cùng cấp.  

Riêng việc tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực này, hiện Lãnh 
đạo VKSNDTC chưa giao cho khâu nghiệp vụ nào chịu trách nhiệm nên Vụ 4 
chưa hướng dẫn, chỉ đạo được. 

6.15. LTHAHS có hiệu lực nhưng chưa có quy định về việc Tòa án có 
trách nhiệm gửi các Quyết định, Bản án có hiệu lực pháp luật cho UBND xã, 
phường để quản lý các bị án được hưởng án treo dẫn tới tình trạng UBND xã, 
phường không quản lý được các đối tượng này hoặc quy định người hưởng án 
treo giao cho UBND xã, phường quản lý nhưng trường hợp này không được 
CQTHAHS lập hồ sơ THA để chuyển giao cho UBND xã, phường. UBND xã, 
phường chưa có bộ phận riêng biệt để theo dõi giám sát và lập hồ sơ theo dõi, 
giám sát, giáo dục đối với người được hưởng án treo? 

 Đây là một điểm mới trong LTHAHS, việc THAHS đã có 01 cơ quan 
chuyên trách theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đó là CQTHAHS. Vì vậy, 
đối với những trường hợp THA thuộc UBND cấp xã quản lý, giám sát (án treo, 
CTKGG, quản chế, cấm cư trú,..) thì Tòa án có trách nhiệm gửi các Quyết định, 
Bản án có hiệu lực pháp luật cho CQTHAHS cấp huyện; CQTHAHS cấp huyện 
vào sổ thụ lý, lập hồ sơ,… rồi chuyển cho UBND cấp xã để giám sát, giáo dục. 
Việc CQTHAHS không lập hồ sơ chuyển giao cho UBND cấp xã là vi phạm 
pháp luật; Trách nhiệm kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ, chuyển giao cho 
UBND cấp xã thuộc VKSND cùng cấp. 

Theo Điều 18 LTHAHS thì nhiệm vụ về THAHS của UBND cấp xã do 
Công an cấp xã tham mưu, giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn theo quy định của LTHAHS.  

6.16. Khoản 2 Điều 60 BLHS và Điều 10, 61, 63 LTHAHS có mâu thuẫn về 
giao người được hưởng án treo để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; 
Thực tế cho thấy một người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo đang học tập, 
làm việc tại một trường nào đó hoặc một cơ quan, doanh nghiệp nào đó ngoài 
phạm vi tỉnh nên rất khó khăn cho việc phối hợp của UBND cấp xã nơi được 
giao giám sát, giáo dục với nơi người bị kết án học tập hoặc làm việc. Do vậy, 
cần sửa đổi LTHAHS cho phù hợp khoản 2 Điều 60 BLHS cho phù hợp với thực 
tiễn?  

 Theo khoản 3 Điều 181 LTHAHS thì một số các quy định của BLHS trong 
đó có quy định về việc giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi 
người đó làm việc để giám sát giáo dục (khoản 2 Điều 60 BLHS) không còn 
hiệu lực. Vì vậy, việc THA treo được thực hiện theo LTHAHS, tức việc THA 
treo phải giao cho chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát, 
giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo đang học tập, làm việc tại một 
tổ chức, cơ quan nào đó ngoài phạm vi tỉnh, thì việc giám sát, giáo dục của 



UBND cấp xã có khó khăn, UBND xã cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan, tổ 
chức nơi người đó làm việc để việc THA thực hiện tốt hơn. 

6.17. Việc Cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt khác cho 
những người đã chấp hành xong hình phạt trước ngày 01/7/2011?  

 Vấn đề này Liên ngành trung ương (Công an, Kiểm sát, Tòa án) đã họp 
bàn và thống nhất biện pháp giải quyết, theo hướng như sau:   

Khi LTHAHS có hiệu lực pháp luật, thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
chấp hành xong hình phạt thuộc về CQTHAHS cấp huyện (khoản 7 Điều 15 
LTHAHS). Do vậy, từ ngày 01/7/2011, UBND cấp xã không còn thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt nữa. Mặt khác những trường 
hợp chấp hành án xong trước ngày 01/7/2011, hồ sơ không do CQTHAHS cấp 
huyện quản lý, nên việc cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt không 
thuộc trách nhiệm của CQTHAHS cấp huyện. Nhưng để đảm bảo quyền lợi cho 
người chấp hành án và để giải quyết những trường hợp tồn đọng chấp hành xong 
trước ngày 01/7/2011, (những trường hợp chưa được Ủy ban nhân dân cấp xã 
cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt theo thẩm quyền), thì: Cần yêu 
cầu Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển giao hồ sơ về CQTHAHS cấp huyện, nơi 
người bị kết án cư trú, để CQTHAHS huyện đó kiểm tra và cấp Giấy chứng 
nhận chấp hành xong hình phạt cho họ. 

Tổng cục VIII, BCA sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt cho những 
trường hợp này.  

6.18. Thời hiệu khiếu nại trong THAHS không được quy định trong 
LTHAHS, vậy có được áp dụng thời hiệu khiếu nại theo Điều 328 BLTTHS 
không?  

 Thời hiệu khiếu nại trong THAHS được quy định tại khoản 2 Điều 150 
LTHAHS.  

6.19. LTHAHS không quy định về việc CQTHAHS cấp huyện khi lập hồ 
sơ, giao bị án về nơi cư trú phải Thông báo cho VKSND cùng cấp nên khó khăn 
trong công tác kiểm sát.  

 Hoạt động kiểm sát THAHS là hoạt động thường xuyên của VKS; Khi 
tiến hành kiểm sát việc THAHS, VKS phải theo dõi và quản lý chặt chẽ các QĐ, 
Bản án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm cùng cấp (ngay khi chưa có hiệu lực pháp 
Luật) để kịp thời kiểm sát việc ra QĐ về THA và việc tổ chức thi hành đến khi 
người bị kết án thi hành xong và xóa án tích. LTHAHS không quy định 
CQTHAHS cấp huyện khi lập hồ sơ, giao bị án về nơi cư trú phải Thông báo 
cho VKS cùng cấp, do vậy, VKS phải chủ động, thường xuyên phối hợp để 
kiểm sát việc THA của các cơ quan được giao nhiệm vụ THA. 

III. QUY CHẾ KIỂM SÁT, CHỈ TIÊU NGHIỆP VỤ, BÁO CÁO, 
THỐNG KÊ 

1. Về Quy chế kiểm sát. 



1.1. LTHAHS không quy định quyết định hoãn, TĐC được gửi cho VKSND 
nơi người được hoãn cư trú (trường hợp hoãn, TĐC cư trú ở địa phương khác). 
Điều 9 Quy chế cũng không quy định VKSND nơi Tòa án ra quyết định hoãn 
ban hành thông báo và sao gửi quyết định hoãn cho VKSND nơi người hoãn cư 
trú biết để thực hiện công tác kiểm sát; Việc thực hiện thông báo tiếp nhận kiểm 
sát việc hoãn, TĐC chưa thực hiện tốt; VKS địa phương nơi bị án được hoãn, 
TĐC cư trú hoặc đối tượng ở tỉnh khác được hoãn, TĐC về địa phương cư trú 
có phải theo dõi, quản lý đối tượng này hay không? Trường hợp đó có thuộc đối 
tượng kiểm sát của VKS địa phương không? Cần có hướng dẫn thống nhất về 
công tác kiểm sát? 

Đối tượng của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS là việc 
tuân theo pháp luật của CQTHAHS, cơ quan được giao một số nhiệm vụ về 
THAHS trong việc THAHS; Do vậy, ở đâu có hoạt động THAHS thì VKS nơi đó 
có chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc THAHS.  

LTHAHS không quy định việc gửi quyết định hoãn, TĐC cho VKS nơi 
người được hoãn, TĐC về cư trú (trong trường hợp người được hoãn, TĐC cư trú 
ở địa phương khác). Để bảo đảm việc thi hành quyết định hoãn, TĐC, thì VKS 
nơi Tòa án ra Quyết định hoãn, TĐC thông báo về việc THAHS đó cho VKS nơi 
người được hoãn, TĐC cư trú biết để thực hiện việc kiểm sát theo thẩm quyền 
(Thực hiện Quy chế phối hợp trong Ngành).  

       1.2. Trường hợp người được TĐC chết, theo quy định tại Điều 11 Quy chế, 
VKS cấp huyện nơi người được TĐC về cư trú chỉ thông báo cho VKS nơi Tòa 
án ra QĐTHA biết để kiểm sát việc ra quyết định đình chỉ, không có quy định 
thông báo cho VKS nơi Tòa án ra QĐTĐC; Vì vậy, đề nghị VKSNDTC có văn 
bản chỉ đạo, để VKS nơi Tòa án ra QĐTĐC có cơ sở kiểm sát thời hạn TĐC và 
kết thúc hồ sơ kiểm sát TĐC? 

         Quy chế kiểm sát không quy định VKS cấp huyện nơi người được 
TĐC về cư trú thông báo cho VKS nơi Tòa án ra QĐTĐC. Tuy nhiên, VKS nơi 
Tòa án ra quyết định TĐC phối hợp với trại giam, trại tạm giam, CQTHAHS 
cấp huyện để kiểm sát thời hạn TĐC và kết thúc hồ sơ kiểm sát TĐC do người 
được TĐC chết.  

       1.3. Điều 7 Quy chế kiểm sát quy định thời hạn thông báo việc ủy thác 
nhưng không quy định thời hạn thông báo tiếp nhận ủy thác? 

  Quy chế kiểm sát chưa quy định thời hạn thông báo tiếp nhận ủy thác thi 
hành án. Tuy nhiên để đảm bảo công tác kiểm sát được thực hiện tốt, VKS địa 
phương sau khi nhận được Thông báo về việc ủy thác, thì thực hiện ngay việc 
Thông báo tiếp nhận ủy thác.  

       1.4. Khoản 1, Điều 25 Quy chế kiểm sát quy định về kiểm sát nhà tạm giữ là 
chưa phù hợp, mang tính hình thức. Vì, việc quy định, hàng ngày Kiểm sát viên 
đều phải kiểm sát Nhà tạm giữ, kể cả những ngày không có đối tượng bị tạm giữ 
và việc kiểm sát trực tiếp là 06 cuộc/năm là chưa phù hợp. Nên quy định việc 
kiểm sát nhà tạm giữ chỉ khi có đối tượng bị tạm giữ và một năm chỉ tiến hành 



kiểm sát trực tiếp 04 lần, vì 6 tháng đã tiến hành kiểm sát toàn diện thì không 
cần thiết phải kiểm sát Quý II và Quý IV; Đề nghị 06 tháng 01 lần kiểm sát toàn 
diện (bỏ chỉ tiêu 03 tháng 01 lần trực tiếp kiểm sát theo từng nội dung; 

   Hàng ngày kiểm sát Nhà tạm giữ trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo 
quy định của BLTTHS nhằm xác định có hay không có người bị tạm giữ và việc 
bắt tạm giữ nhằm phát hiện kịp thời việc bắt tạm giữ trái pháp luật, ngoài ra còn 
kiểm sát cả hồ sơ, thủ tục về tạm giam. Về số lượng các cuộc kiểm sát Nhà tạm 
giữ Quy chế kiểm sát quy định “Ba tháng trực tiếp kiểm sát một lần theo từng 
nội dung và sáu tháng một lần trực tiếp kiểm sát toàn diện về việc bắt, tạm giữ, 
tạm giam’’ được hiểu là một năm tiến hành 04 cuộc kiểm sát, vì 6 tháng đã 
tiến hành kiểm sát toàn diện thì không phải kiểm sát từng mặt vào Quý II và 
Quý IV.  

       1.5. Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Quy chế kiểm sát đối với việc kiểm 
sát nhà tạm giữ, trại tạm giam là không phù hợp; Vì hàng ngày đã kiểm sát nhà 
tạm giữ, hàng tuần kiểm sát việc tạm giam; Vì vậy đề nghị kiểm sát 02 lần/năm là 
phù hợp hoặc không nên quy định cứng như vậy mà tùy tình hình của địa phương 
để kiểm sát? 

Hàng tuần kiểm sát trại tạm giam trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo 
quy định của BLTTHS là cần thiết. Hoạt động kiểm sát này chỉ giới hạn về thủ 
tục, hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam xem việc bắt tạm giữ, tạm giam có căn cứ, 
có hợp pháp không?. Tổng kết thực tiễn trong nhiều năm qua cho thấy việc quy 
định thời gian tiến hành, số lượng các cuộc kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam 
như trong Quy chế kiểm sát là phù hợp với tình hình thực tế chung của nhiều địa 
phương trên toàn quốc và đảm bảo hiệu quả của công tác. 

1.6. Quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 25 Quy chế kiểm sát: Đối với trại 
tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, …: hàng tuần kiểm sát về thủ tục trong việc 
tạm giữ, tạm giam là chưa phù hợp vì không kịp thời phát hiện việc giam giữ sai 
trái của trại tạm giam mà nên sửa đổi tăng thêm thẩm quyền kiểm sát, điểm 
danh, kiểm diện thực tế ở buồng giam giữ hàng tuần thì mới kịp thời phát hiện 
có sai sót?  

Hàng tuần, khi tiến hành kiểm sát về thủ tục về tạm giữ, tạm giam đối với 
Trại tạm giam, VKS phải nắm được số liệu về tình hình về tạm giữ, tạm giam (số 
mới nhập, số chuyển,...) và thủ tục về tạm giữ, tạm giam (thủ tục tiếp nhận, thủ tục 
trích xuất, chuyển, trả tự do,v.v.). Do vậy, VKS có quyền điểm danh, điểm diện 
thực tế ở buồng giam, không cần thiết phải quy định cụ thể trong Quy chế kiểm sát.  

       1.7. Theo khoản 1 Điều 25 Quy chế kiểm sát thì không có hoạt động kiểm 
sát công tác quản lý và giáo dục phạm nhân tại Nhà tạm giữ, vậy có được kiểm 
sát không? Hàng tuần có kiểm sát thủ tục số bị án chờ THA và số phạm nhân ra, 
vào Trại tạm giam không?   

Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tạm giữ, tạm giam theo 
quy định của pháp luật, trong đó có phạm nhân phục vụ tại Nhà tạm giữ. Mặc dù 
khoản 1 Điều 25 Quy chế kiểm sát không quy định kiểm sát việc quản lý và giáo 



dục phạm nhân tại Nhà tạm giữ, nhưng khi tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Nhà 
tạm giữ, phải kiểm sát cả công tác quản lý giáo dục phạm nhân; nếu phát hiện vi 
phạm trong công tác quản lý và giáo dục phạm nhân vẫn đưa vào kết luận. Tùy 
theo từng dạng vi phạm mà kháng nghị, kiến nghị trực tiếp ngay trong kết luận 
đối với Trưởng Nhà tạm giữ hoặc kiến, kháng nghị hay để tổng hợp kiến, kháng 
nghị đối với CQTHAHS cấp huyện.  

Hàng tuần, phải tiến hành kiểm sát về thủ tục, hồ sơ người bị tạm giam trong 
đó có số bị án chờ thi hành án, không quy định phải  kiểm sát về thủ tục đối với 
số phạm nhân ra, vào Trại tạm giam. 

       1.8.  Điều 25 có quy định kiểm sát theo “từng nội dung”, nhưng chưa có 
văn bản hướng dẫn cụ thể, nên khi cấp huyện áp dụng để kiểm sát “ba tháng 
một lần” đối với nhà tạm giữ không biết vận dụng như thế nào cho phù hợp? 

         Nội dung công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam được quy định 
tại Chương II (gồm các Điều 4, 5, 6) và nội dung công tác kiểm sát THAHS 
được quy định tại Chương III (từ Điều 7 đến Điều 24) Quy chế kiểm sát. Trên 
cơ sở kết quả của công tác quản lý tình hình tùy từng điều kiện, hoàn cảnh, thời 
điểm VKS địa phương vận dụng để xây dựng kế hoạch, Quyết định nội dung 
kiểm sát cho phù hợp. 

       1.9. Quy định việc kiểm sát đột xuất “khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm tại 
nhà tạm giữ..”, sẽ rất khó khăn cho công tác kiểm sát; nên cần quy định “kiểm 
sát đột xuất” là kiểm sát bất kỳ thời điểm nào, có thể giới hạn theo từng quý hay 
6 tháng; Nếu có nghi vấn vi phạm pháp luật, chưa xác định được có hậu quả xảy 
ra hay không, thì có kiểm sát đột xuất không? 

Quy chế kiểm sát quy định VKS tiến hành đột xuất kiểm sát “khi xét thấy 
cần thiết”. Để tránh vận dụng phương thức kiểm sát này tùy tiện ảnh hưởng đến 
chất lượng, hiệu quả công tác và mối quan hệ với cơ quan hữu quan, khi vận dụng 
VKS phải xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại nơi 
giam giữ. Cơ sở để xác định là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở nơi 
giam giữ như: Vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện chế độ, chính sách dẫn 
đến người bị giam giữ, tạm giam, phạm nhân trốn, phạm tội mới, chết do tự sát, 
tai nạn lao động hoặc dịch bệnh, chết bất thường không rõ nguyên nhân… và xét 
thấy cần phải kiểm sát ngay . Nếu có nghi vấn vi phạm pháp luật thì phải kiểm 
tra, xác minh để xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật và xét thấy cần thiết thì 
mới tiến hành kiểm sát đột xuất. 

       1.10. Do Quy chế quy định kiểm sát trại giam 02 lần/năm, số liệu phạm 
nhân để báo cáo là hàng tháng; nên Trại giam và VKS thống nhất là: vào tuần 
đầu của tháng, VKS kiểm tra số liệu phạm nhân xuất, nhập trại và nắm tình hình 
(ngoài 02 lần kiểm sát trực tiếp); thực hiện như vậy có đúng không? 

  Việc VKS và Trại giam thống nhất thời gian kiểm tra số liệu phạm nhân 
và nắm tình hình hàng tháng, như vậy thực hiện đúng tinh thần Công văn số 
1147/VKSTC-TKTP&CNTT ngày 22/4/2014 của VKSNDTC hướng dẫn thực 



hiện biểu thống kê hình sự liên ngành và thực hiện tốt quan hệ phối hợp trên cơ 
sở pháp luật. 

       1.11. Chế độ, chính sách cho công tác kiểm sát theo Điều 34 Quy chế kiểm 
sát đã quy định nhưng thực tế cán bộ, kiểm sát viên khi thực hiện công tác kiểm 
sát chưa được trang bị và bồi dưỡng.  

Việc thực hiện chế độ, chính sách cho công tác kiểm sát theo Điều 34 Quy 
chế kiểm sát là do Viện trưởng VKS các cấp quyết định; vì nó được sử dụng 
trong nguồn ngân sách nhà nước cấp về kinh phí nghiệp vụ.  

1.12. Theo quy định tại Điều 37 Quy chế kiểm sát thì Kiểm sát viên có 
quyền tự mình hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự; trong 
khi BLTTHS quy định quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự chỉ thuộc về Viện 
trưởng, Phó Viện trưởng VKS?.  

Quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự chỉ thuộc về Viện trưởng, Phó Viện 
trưởng VKS các cấp theo đúng quy định của BLTTHS và các quy định của 
Ngành. Kiểm sát viên khi thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và 
THAHS phát hiện vi phạm báo cáo Lãnh đạo Viện để giải quyết theo thẩm 
quyền (Nếu có chỉ với tư cách thừa ủy quyền); (Quy chế kiểm sát dùng từ 
“Kiểm sát viên” chưa chuẩn). 

1.13. Điều 48 Quy chế kiểm sát chưa nêu rõ trách nhiệm và hình thức 
thông tin phối hợp giữa khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, THAHS 
và khâu công tác khác trong ngành.  

  Quy chế chỉ quy định chung về quan hệ phối hợp giữa khâu công tác kiểm 
sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và khâu công tác khác trong 
ngành. Đây là cơ sở để các đơn vị kiểm sát giam giữ xây dựng quy định phối hợp 
giữa khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và 
khâu công tác khác trong ngành, trong đó nêu rõ trách nhiệm và các hình thức 
phối hợp…Hiện nay, Vụ 4 đã ký quy định phối hợp công tác với Cục 6.  

1.14. Khoản 2 Điều 40 Quy chế kiểm sát có quy định việc lập hồ sơ kiểm 
sát theo hướng dẫn của VKSNDTC nhưng đến nay chưa có hướng dẫn.  

  Nội dung này, VKSNDTC (Vụ 4) tiếp thu, sẽ nghiên cứu, sớm ban hành 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn số 17/HD-VKSTC ngày 13/6/2012 
thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành 
Kiểm sát nhân dân quy định lập hồ sơ kiểm sát về giảm án, TĐC, hoãn, miễn thi 
hành án… Hồ sơ kiểm sát phải phản ánh đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc ra 
quyết định của Tòa án. Ngoài ra, còn phải lập hồ sơ trực tiếp kiểm sát. 

  1.15. Điều 50 Quy chế quy định: “Phối hợp với Kiểm sát điều tra kiểm sát 
việc khám nghiệm hiện trường, tử thi…”, nhưng không có quy định KSV làm 
kiểm sát giam giữ, THAHS khi tham gia phối hợp khám nghiệm có được hưởng 
chế độ phụ cấp khám nghiệm không?  

       Chế độ phụ cấp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực 
hiện theo quy định chung của Bộ Tài chính; Hiện chưa có quy định riêng về chế 



độ phụ cấp cho cán bộ, kiểm sát viên bộ phận Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 
và thi hành án hình sự phối hợp tham gia khám nghiệm hiện trường, tử thi.     

         2. Chỉ tiêu. 

2.1. Chỉ tiêu kiến nghị, kháng nghị theo Quyết định 297/QĐ-VKSTC khó 
thực hiện, vì nếu các cơ quan được kiểm sát thực hiện đầy đủ, đúng các quy định 
của pháp luật thì không thể kháng, kiến nghị; Hoặc các vi phạm đã được kiến, 
kháng nghị trong kết luận kiểm sát trực tiếp;  

Trước hết cần khẳng định Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công 
tác nghiệp vụ trong ngành KSND ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-
VKSTC ngày 13/6/2012, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 62/QĐ-
VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKS nhân dân tối cao (viết tắt là Hệ 
thống chỉ tiêu) áp dụng chung trong ngành KSND là cơ sở để đánh giá chất 
lượng công tác kiểm sát, VKS các cấp thực hiện theo hệ thống chỉ tiêu này 
(trong đó có chỉ tiêu kiến nghị, kháng nghị). 

2.2. Chỉ tiêu kiểm tra nghiệp vụ của VKSND cấp tỉnh đối với VKSND cấp 
huyện của VKSNDTC (Vụ 4) là không cần thiết vì hàng năm phòng 4 đều tham 
gia với Đoàn kiểm tra do VKSND tỉnh tổ chức kiểm tra toàn diện. 

Thực hiện chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” 
theo tinh thần Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm 
sát nhân dân, VKSNDTC (Vụ 4) hướng dẫn  VKSND cấp tỉnh tăng cường kiểm 
tra, hướng dẫn VKSND cấp huyện về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 
và thi hành án hình sự là cần thiết. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế tại các 
địa phương, đơn vị có thể tổ chức Đoàn kiểm tra toàn diện, một số lĩnh vực công 
tác thì vẫn được tính hoàn thành chỉ tiêu Vụ 4 hướng dẫn. 

2.3. Chỉ tiêu Kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam và Nhà tạm giữ (Quyết định 
297/QĐ-VKSTC) 04 cuộc trong 1 năm là quá nhiều nên rút bớt xuống 1 năm 02 
lần là phù hợp vì hàng tuần đã tiến hành kiểm sát thường kỳ. Ngoài ra còn phải 
phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị.   

Chỉ tiêu này đề ra trên cơ sở Quy chế kiểm sát. Vì vậy, không thể rút 
xuống. 

2.4. Chỉ tiêu kiểm sát Trại tạm giam 01 lần/quý, nhưng trong theo lĩnh 
vực THAHS kiểm sát 02 lần/năm theo điểm b Điều 25 Quy chế. Như vậy, đối với 
Trại tạm giam 01 năm kiểm sát 06 lần. Thực tế khi kiểm sát định kỳ 06 tháng, 01 
năm tại Trại tạm giam kiểm sát cả 02 nội dung trên vào 01 cuộc. Vậy có được 
tính thành 02 chỉ tiêu không?  

          Phải hiểu chỉ tiêu kiểm sát Trại tạm giam phải thống nhất với Quy chế 
kiểm sát để thực hiện; Đối với Trại tạm giam, chỉ phải kiểm sát trực tiếp 04 
lần/năm, trong đó có 02 lần (6 tháng đầu năm và 01 năm) phải kiểm sát toàn 
diện, trong đó có cả kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS. Vì vậy, 02 lần 
kiểm sát toàn diện đó nếu báo cáo theo từng chỉ tiêu vẫn đủ cả 06 lần. 



2.5. Chỉ tiêu Kiểm sát trực tiếp Trại giam, UBND cấp xã, Trại tạm giam 
thuộc Công an cấp tỉnh theo Quyết định 297/QĐ-VKSTC trong 1 năm, không 
thống nhất với Quy chế kiểm sát?.  

Hệ thống chỉ tiêu đưa ra định mức tối thiểu và yêu cầu VKS các cấp thực 
hiện không được thấp hơn so với định mức chỉ tiêu cơ bản, do vậy chỉ tiêu về 
kiểm sát trực tiếp Trại giam, Trại tạm giam, UBND cấp xã quy định trong Quy 
chế  kiểm sát có quy định cao hơn nhưng không trái với Hệ thống chỉ tiêu . 

2.6. Chỉ tiêu theo Quyết định số 62 ngày 22/02/2013 của VKSNDTC có 
quy định phải kiểm sát việc lập hồ sơ giảm án 100%. Do số hồ sơ đề nghị giảm 
án quá nhiều, số lượng KSV có hạn không thể kiểm sát hết 100% hồ sơ. Vì vậy 
đề nghị: Nếu mỗi đợt xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù mà có 500 hồ sơ 
trở xuống thì kiểm sát hết 100% hồ sơ; nếu trên 500 hồ sơ thì tùy theo số lượng 
hồ sơ mà kiểm sát ngẫu nhiên khoảng từ 60% đến 70% hồ sơ.  

Chỉ tiêu này là bắt buộc và nó đúng với chức năng, nhiệm vụ của công tác 
kiểm sát. Vì vậy, VKS địa phương tùy tình hình thực tế phân công cán bộ, có 
cách thức kiểm sát và phối hợp với các cơ quan lập hồ sơ, đề nghị xét giảm án 
để tiến hành kiểm sát.  

2.7. Chỉ tiêu Thông báo theo QĐ số 62 ngày 22/02/2013 VKSNDTC (08 
Thông báo) là quá nhiều, dẫn đến nội dung thông báo sẽ vụn vặt, thiếu thuyết 
phục, chất lượng không cao; Không nên tách riêng các chỉ tiêu công tác kiểm 
sát (kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát THAHS) để mỗi chỉ tiêu ban hành 
04 Thông báo; Vì vậy, đề nghị điều chỉnh lại chỉ tiêu theo hướng 01 năm ban 
hành 04 thông báo rút kinh nghiệm chung cho cả khâu công tác là phù hợp.  

Hiện nay Hệ thống chỉ tiêu chưa được điều chỉnh VKS địa phương thực 
hiện theo đúng quy định của ngành đồng thời nâng cao chất lượng của thông báo 
rút kinh nghiệm về nghiệp vụ; Trong 01 quý, khi nội dung thông báo có cả phần 
kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và kiểm sát THAHS, được phép tính thành 02 
Thông báo ở 02 lĩnh vực. 

2.8. Một số chỉ tiêu phản ánh chưa rõ về thẩm quyền quản lý, khó thực 
hiện và phản ánh chưa đầy đủ như là “không có số tạm giữ, tạm giam quá hạn” 
mức chỉ tiêu là 100%. Vì chỉ tiêu này còn phụ thuộc vào thẩm quyền giải quyết 
của Tòa án cấp phúc thẩm để xảy ra việc tạm giam quá hạn nhiều đối với các bị 
cáo chờ xét xử phúc thẩm. 

Để quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền 
ra lệnh tạm giữ, tạm giam (cơ quan tiến hành tố tụng), không thuộc trách nhiệm của 
Kiểm sát giam giữ. Để đảm bảo công tác quản lý tình hình vi phạm pháp luật trong 
việc tạm giữ, tạm giam, là cơ sở tổng hợp để báo cáo trước Viện trưởng 
VKSNDTC về các vi phạm pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, bộ phận công 
tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS ở VKS các cấp căn cứ vào hệ 
thống chỉ tiêu phối hợp chặt chẽ với khâu công tác thực hành quyền công tố và 
kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử kịp thời phát hiện các trường hợp quá hạn tạm 



giữ, tạm giam trong các giai đoạn tố tụng, xác định nguyên nhân, trách nhiệm cá 
nhân để xảy ra vi phạm. 

3. Báo cáo, thống kê 

Báo cáo thống kê tháng, sáu tháng, năm theo mẫu của Cục thống kê tội 
phạm và Vụ 4 khác nhau, có nhiều chỉ tiêu khác không thống nhất. Do đó để 
thuận lợi trong việc báo cáo thống kê cần thống nhất biểu mẫu và phụ lục báo 
cáo giữa Cục thống kê  tội phạm và Vụ 4; bổ sung thêm cột mục số phạm nhân 
trích xuất và số phạm nhân chuyển Trại vào mẫu thống kê liên ngành công tác 
kiểm sát việc chấp hành án tại Trại giam, phân tích cụ thể số trả tự do không tội 
với trả tự do để áp dụng biện pháp ngăn chặn khác? Ngoài báo cáo, thống kê 
chung trong toàn ngành, VKS địa phương còn phải thực hiện báo cáo, thống kê 
kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS riêng là không cần 
thiết, nên thống nhất?  

Mẫu báo cáo thống kê do Cục thống kê tội phạm ban hành để phục vụ 
chung cho toàn ngành; Mẫu báo cáo thống kê do Vụ 4 ban hành nhằm phục vụ 
các yêu cầu về quản lý nghiệp vụ, phục vụ các báo cáo của Viện trưởng VKSND 
tối cao trước các kỳ họp Quốc hội và tham mưu cho lãnh đạo Viện để chỉ đạo 
các khâu KSĐT, KSXX, do vậy mẫu báo cáo thông kê đề ra nhiều tiêu chí cụ 
thể. VKS các địa phương thực hiện đồng thời 02 mẫu báo cáo thống kê này.  

          4. Khác: 

4.1. Khi trực tiếp kiểm sát toàn diện tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện và 
Trại tạm giam Công an cấp tỉnh (06 tháng 01 lần) trong đó có kiểm sát việc 
quản lý, giáo dục phạm nhân. Nếu qua kiểm sát phát hiện được vi phạm trong 
công tác quản lý, giáo dục phạm nhân thì xử lý thế nào? Hiện đang có 02 quan 
điểm khác nhau? 

          + Thứ nhất: Nếu phát hiện có vi phạm trong công tác quản lý, giáo dục 
phạm nhân thì vẫn đưa vào nội dung của Bản kết luận kiểm sát và tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà kiến nghị hoặc kháng nghị đối với Trưởng nhà tạm 
giữ, Giám thị trại tạm giam (theo hướng dẫn của BCA thì Trưởng nhà tạm giữ 
chịu trách nhiệm trước Trưởng Công an cấp huyện, Giám thị trại tạm giam giúp 
Thủ trưởng CQTHAHS Công an cấp tỉnh trực tiếp quản lý, giáo dục- cải tạo 
phạm nhân về việc quản lý, giáo dục phạm nhân) 

          + Thứ hai: Khi trực tiếp kiểm sát toàn diện về việc bắt tạm giữ, tạm giam 
ở Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thì không đưa vào Kế hoạch kiểm sát nội 
dung quản lý, giáo dục phạm nhân vì nội dung này thuộc đối tượng, phạm vi 
điều chỉnh của công tác kiểm sát THAHS và sẽ là một nội dung trong kế hoạch 
kiểm sát trực tiếp CQTHAHS. Quá trình kiểm sát nếu phát hiện có vi phạm thì 
tùy theo tính chất, mức độ của vi phạm, VKS sẽ kiến nghị hoặc kháng nghị đối 
với CQTHAHS. 

          Khi trực tiếp kiểm sát toàn diện tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện và 
Trại tạm giam Công an cấp tỉnh (06 tháng 01 lần). Nếu qua kiểm sát phát hiện 



được vi phạm trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân thì vẫn đưa vào nội 
dung của Bản kết luận kiểm sát và xử lý như sau: 

          Đối với Nhà tạm giữ Công an cấp huyện (theo LTHAHS không phải là 
CQTHAHS hoặc cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, nhưng 
được CQTHAHS giao trực tiếp quản lý phạm nhân). Do vậy, khi phát hiện vi phạm 
vẫn đưa vào Kết luận; Tùy theo loại, dạng vi phạm mà kiến nghị, kháng nghị đối 
với Trưởng Nhà tạm giữ hoặc ban hành văn bản kiến nghị, kháng nghị riêng đối 
với Thủ trưởng CQTHAHS cấp huyện.  

          Đối với Trại tạm giam Công an cấp tỉnh (theo LTHAHS là cơ quan được 
giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp 
quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân), tùy theo loại vi phạm, tính chất, 
mức độ vi phạm cần phải kiến nghị hoặc kháng nghị trong bản kết luận đối với 
Giám thị Trại tạm giam.  

          4.2. Các biểu mẫu của TAND ban hành theo Nghị quyết 02/2007 ngày 02 
tháng 10 năm 2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC không được bổ sung kịp 
thời các cột, mục nên khi ban hành thường thiếu do đó không phản ảnh đầy đủ 
nội dung, yêu cầu của Bản án, LTHAHS. 

Mẫu các quyết định chỉ là hướng dẫn chung nhất nên không thể máy móc 
áp dụng nguyên như mẫu; Mặt khác Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 
02/10/2007 hướng dẫn thi hành một số quy định phần THA của BLTTHS năm 
2003 nên đến nay có những nội dung đã được LTHAHS thay thế nên trong quá 
trình thực hiện phải biết vận dụng các mẫu một cách linh hoạt, sao cho phù hợp 
với các quy định của LTHAHS (trong khi chưa có hướng dẫn mới). 

          4.3. Trường hợp QĐTHA không ghi thời hạn tù tính từ ngày nào mà bản 
án có ghi, thì VKS kháng nghị (VKSTC đã có hướng dẫn tại Công văn 1563 
ngày 17/5/2013), nhưng do Điều 21 LTHAHS quy định chỉ ghi thời hạn CHAPT, 
thời hạn bổ sung, mẫu QĐTHAPT tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP chỉ yêu 
cầu ghi mức phạt tù; Do vậy, khi VKS kháng nghị, Tòa án không chấp nhận. 
Vậy khi QĐTHAPT có vi phạm nêu trên thì VKS có kháng nghị không? Nếu Tòa 
không chấp nhận thì giải quyết thế nào? 

          Về biểu mẫu QĐTHAPT tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP (đã giải 
đáp tại 4.2 phần III này). Do vậy, QĐTHAPT không ghi thời hạn tù là vi phạm 
Điều 21 LTHAHS (thời hạn tù phải hiểu có mức án và có điểm bắt đầu) và 
không đúng với nội dung bản án, phải kháng nghị. Nếu Tòa án không chấp nhận 
báo cáo lên VKS cấp trên trực tiếp để giải quyết theo Điều 143 LTHAHS (theo 
Quy chế phối hợp trong Ngành)  

4.4. Ở cấp huyện, chưa có quyết định bổ nhiệm chức danh “Trưởng nhà 
tạm giữ Công an huyện”, khi VKSND kiểm sát trong các văn bản đều ghi là 
“Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện” nên Công an huyện họ không ký vào các 
biên bản hoặc khi trả lời kiến nghị hoặc kháng nghị của VKS, thì họ đều ghi 
chức danh là “Thủ trưởng CQTHAHS…”. Như vậy, trong trường hợp này có 
đúng luật hay không?  



Việc chưa bổ nhiệm chức danh Trưởng Nhà tạm giữ thuộc trách nhiệm 
của Giám đốc Công an tỉnh; Nếu chưa bổ nhiệm cần báo cáo để kiến nghị. 

Nếu VKS kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực tạm giữ, tạm giam thì yêu cầu “Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện” 
thực hiện, trả lời; Nếu VKS kháng nghị, kiến nghị đối với những vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực THAHS thì yêu cầu “Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình 
sự” thực hiện, trả lời. Đây là hai chức danh khác nhau có nhiệm vụ, quyền hạn 
và thuộc hai lĩnh vực khác nhau.  

Thông qua hoạt động kiểm sát VKS địa phương phát hiện vi phạm pháp 
luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, tiến hành kháng nghị, kiến nghị đối với 
Trưởng Nhà tạm giữ Công an cấp huyện nhưng Thủ trưởng CQTHAHS cấp 
huyện có văn bản tiếp thu, trả lời là không đúng thẩm quyền. 

 4.5. Việc Tòa án không ra Quyết định đình chỉ thi hành án hoặc ra chậm 
mà VKS nơi bị án đang chấp hành án phát hiện được thì phối hợp xử lý thế nào? 
Cần có quy chế phối hợp? 

Việc Tòa án không ra Quyết định đình chỉ thi hành án hoặc ra chậm mà 
VKS nơi bị án đang chấp hành án phát hiện được thì kịp thời ban hành văn bản 
thông báo đến VKS nơi Tòa án ra quyết định đình chỉ để kiểm sát việc ra và gửi 
quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định của LTHAHS (Theo Quy chế phối 
hợp trong Ngành). 

4.6. Chế tài đối với kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND chưa có; 
Kháng nghị nhưng không được TAND thực hiện, cũng không có văn bản khiếu 
nại lên VKS cấp trên trực tiếp thì xử lý thế nào?  

         Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu là quyền năng pháp lý mà pháp luật giao 
cho VKS nhằm đình chỉ, bải bỏ hoặc chấm dứt quyết định, hành vi vi phạm pháp 
luật. Nếu kháng nghị nhưng không được TAND thực hiện, cũng không có văn 
bản khiếu nại lên VKS cấp trên trực tiếp (chưa tiếp thu sửa chữa) thì thực hiện 
theo điểm 4.5 phần III. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng, 12 tháng (một năm) VKSND 
các cấp, tổng hợp xây dựng và ban hành thông báo tình hình vi phạm pháp luật 
trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự gửi cơ quan tư pháp có vi 
phạm biết để chấn chỉnh, khắc phục theo đúng quy định tại Hướng dẫn số: 
02/HD-VKSTC-VP ngày 09/01/2013, Công văn số 909/VKSTC-VP ngày 
28/3/2013 của VKSNDTC về quản lý và báo cáo tình hình vi phạm pháp luật 
trong hoạt động tư pháp và Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 31/5/2013 về 
quản lý và báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và 
THAHS. 

4.7. Về sổ sách, biểu mẫu: Hiện thiếu  một số loại sổ như là sổ thụ lý theo 
dõi phạm nhân, các biểu mẫu như kiến nghị, kháng nghị, quyết định trả tự do, 
quyết định, Kế hoạch KSTT... chưa thống nhất, chưa phù hợp với LTHAHS. 
VKSNDTC đã xây dựng xong các loại biểu mẫu để sử dụng nhưng chưa thấy có 
quyết định ban hành chính thức? 



Về sổ sách phục vụ công tác đề nghị Phòng 4 và VKSND cấp huyện đăng 
ký với Văn phòng VKSND cấp tỉnh để in ấn, cấp phát. 

Về hệ thống biểu mẫu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và 
THAHS  do Văn phòng VKSNDTC là đơn vị chủ trì tham mưu cho Viện trưởng 
VKSNDTC ban hành, hiện đã lấy ý kiến đóng góp của Vụ 4 và các VKS địa 
phương, sẽ ban hành trong thời gian tới.  

Tóm lại: Ngoài những khó khăn, vướng mắc đã được giải đáp ở trên, còn 
có những khó khăn, vướng mắc không thuộc phạm vi công tác kiểm sát việc tạm 
giữ, tạm giam, THAHS và có những khó khăn thuộc yếu tố khách quan, chủ 
quan nên VKSNDTC (Vụ 4) không giải đáp. Những khó khăn, vướng mắc về 
pháp luật (sung đột pháp luật, chưa được hướng dẫn,v.v.) và những đề xuất, kiến 
nghị khác, VKSNDTC (Vụ 4) ghi nhận sẽ có biện pháp xử lý phù hợp (tham gia 
góp ý khi xây dựng văn bản pháp luật, báo cáo lãnh đạo VKSNDTC về những 
kiến nghị đề xuất,v..v).  

––––––––––––––––––– 

Ghi chú: Những từ viết tắt được hiểu như sau: 
  
- CQTHAHS: Cơ quan thi hành án hình sự  

          - CQĐT: Cơ quan điều tra 
- UBND: Ủy ban nhân dân 
- TAND, TANDTC: Tòa án nhân dân; Tòa án nhân dân tối cao 
- BCA: Bộ Công An 
- VKS, VKSND, VKSNDTC: Viện kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao  
- QĐTHA: Quyết định thi hành án 
- QĐTĐC: Quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù 
- TĐC: Tạm đình chỉ thi hành án phạt tù 
- Giảm án: giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 
- Hoãn: Hoãn chấp hành án phạt tù 
- THA: thi hành án. 
- THAHS, THAPT: Thi hành án hình sự, Thi hành án phạt tù  
- LTHAHS: Luật thi hành án hình sự  
- BLHS: Bộ luật hình sự. 
- BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình sự 
- Quy chế kiểm sát: Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành 

án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 
29/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Quy chế về tạm giữ, tạm giam: Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành 
kèm theo Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính Phủ (đã được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 và Nghị 
định 09/2011/NĐ-CP ngày 25/01/2011). 



- Quy chế phối hợp trong Ngành: Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và 
quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 
số 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012 (Điều 15). 
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TÀI LIỆU GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT TẠM 
GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2018 

 

A. Tổng hợp trả lời vướng mắc trong tạm giữ, tạm giam 
Tổng số 30 câu hỏi/27 tỉnh có vướng mắc trong thực tiễn thực hiện chức 

năng kiểm sát tạm giữ, tạm giam. 

Nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề: 

1. Trình tự, thủ tục trong tạm giữ, tạm giam 
Câu 1: Điều 13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: Nhà tạm giữ, 

Trại tạm giam có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: “…Thông báo bằng văn bản 

cho cơ quan đang thụ lý vụ án 01 ngày trước khi hết thời hạn tạm giữ, gia hạn 

tạm giữ, 05 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, 10 ngày trước khi hết thời 

hạn gia hạn tạm giam …”, trên thực tế các cơ sở giam giữ không thể thực hiện 

đúng thời hạn thông báo vì thời hạn tạm giữ ngắn, dẫn đến vi phạm rất phổ biến; 

cơ sở giam giữ thường đôn đốc, trao đổi qua điện thoại với cơ quan đang thụ lý 

vụ án việc sắp hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam.(Tây Ninh, Đà Nẵng) 

Trả lời: Theo điểm h Khoản 1 Điều 13 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, 

việc thông báo sắp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam phải bằng văn bản. Nếu cơ sở 

giam giữ không thực hiện thì Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị. Khi thời hạn 

tạm giữ, tam giam theo luật định đã hết thì phải làm rõ nguyên nhân trách nhiêm 

và áp dụng biện pháp để loại trừ vi pham. 

 Câu 2: Điều 23 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định: Người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý 

giam giữ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị kỷ luật bằng một trong 

các hình thức sau đây: (a) Cảnh cáo; (b) Cách ly ở buồng kỷ luật từ 01 ngày đến 

02 ngày và có thể bị gia hạn đến 02 ngày đối với người bị tạm giữ; cách ly ở 

buồng kỷ luật từ 03 ngày đến 07 ngày và có thể bị gia hạn đến 10 ngày đối với 

người bị tạm giam. Thời hạn cách ly không quá thời hạn tạm giữ, tạm giam còn 

lại. 

Trong quá trình cách ly nếu người vi phạm kỷ luật có biểu hiện tiêu cực thì 

phải chịu thêm hình thức kỷ luật cùm một chân nhằm bảo vệ an toàn cho sức 

khỏe người bị cách ly và cho người khác. Tuy nhiên trên thực tế trong thiết kế 
xây dựng nhà tạm giữ theo quy chuẩn của Bộ Công an hiện nay không xây dựng 

hệ thống kỷ luật cùm một chân, điều này gây khó khăn cho Nhà tạm giữ trong 

quá trình quản lý, giáo dục can bị can. 

Việc điều luật không cho phép cùm chân đối với người dưới 18 tuổi vẫn còn bất 
cập. Thực tế độ tuổi dưới 18 là độ tuổi còn chưa chính chắn. Do đó nguy cơ gây hại 
cho bản thân và cho người khác cao hơn người đã thành niên nên cần thiết phải áp 

dụng hình thức kỷ luật cách ly và cùm một chân nếu có thêm hành vi tiêu cực. 

(Khánh Hòa, Cà Mau) 

Trả lời: Điều 14 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Thông tư số 

35/2017/TT-BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 Quy định danh mục và quản lý các 
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công trình xây dựng nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân có hạng 

mục công trình giam giữ gồm: nhà hoặc buồng kỷ luật. Do vậy từ ngày 

01/01/2018, khi Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 có hiệu lực thi hành, 

trong quá trình kiểm sát, nếu phát hiện nhà tạm giữ không có buồng kỷ luật thì 

căn cứ theo Khoản 1 Điều 14 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các quy định 

có liên quan, Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị yêu cầu nhà tạm giữ hoặc cơ 

quan quản lý giam giữ đầu tư, xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Cùm một chân không phải là một hình thức kỉ luật mà chỉ khi "Người bị 
cách ly ở buồng kỷ luật nếu có hành vi chống phá quyết liệt cơ sở giam giữ, tự 

sát, tự gây thương tích cho bản thân, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người 

khác thì bị cùm một chân” quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật Thi hành tạm giữ, 

tạm giam. 

- Luật không quy định cùm chân đối với người dưới 18 tuổi khi vi phạm kỷ 

luật. Do vậy, nếu phát hiện thấy vi phạm Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị 
theo quy định của pháp luật. 

Câu 3: Khoản 1,3 Điều 43 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: 

Kháng nghị quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 42 của Luật này phải được giải 
quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị…, Quy định này 

chưa phù hợp nhằm đảm bảo cho việc khắc phục ngay vi phạm gây ảnh hưởng 

đến quyền của người bị giam giữ. Bởi tại điểm b Khoản 1 Điều 23 của Luật này 

quy định: Cách ly ở buồng kỷ luật từ 01 đến 02 ngày và có thể gia hạn đến 02 

ngày…Cách ly ở buồng kỷ luật từ 03 đến 07 ngày và có thể gia hạn đến 10 

ngày… 

Như vậy nếu trong trường hợp do người có thẩm quyền nhận thức chưa 

chính xác về mức độ vi phạm, trả thù cá nhân hoặc có dấu hiệu dùng nhục hình 

kéo dài 15 ngày sau mới được giải quyết kể từ ngày nhận được kháng nghị, thì 

quyền của người bị giam giữ đã bị xâm hại và không đảm bảo nguyên tắc khắc 

phục ngay vi phạm (Cao Bằng). 

Trả lời: Trong khi thực hiện chức năng kiểm sát việc thi hành tạm giữ, tạm 

giam, nếu phát hiện vi phạm Viện kiểm sát có quyền “Kháng nghị, kiến nghị, 
yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam; đình chỉ 
việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong quản 

lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu 

xử lý người vi phạm pháp luật”.  

Như vậy, thời hạn thực hiện kháng nghị khi nhận phải được thực hiện ngay 

khi nhận được kháng nghị để chấm dứt vi phạm trong tạm giữ, tạm giam, không 

nhất thiết phải để thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận kháng nghị mới 

thực hiện( Khi nhận được kháng nghị của Viện kiểm sát, cơ sở giam giữ phải tổ 

chức nghiên cứu, chấm dứt vi phạm để hạn chế thấp nhất việc xâm phạm đến 

quyền, lợi ích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam) nếu không chấm dứt mà 

để hậu quả xảy ra thì cơ sở giam giữ sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị để 
đảm bảo quyền và lợi ích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam không bị xâm 

phạm, đảm bảo chế độ quản lý đúng theo quy định của pháp luật. 
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Câu 4: Điều 277 Bộ luật TTHS năm 2017 quy định: Thời hạn chuẩn bị xét 

xử đối với tội phạm ít nghiêm trọng là 30 ngày, đối với tội phạm nghiêm trọng 

là 45 ngày, đối với tội phạm rất nghiêm trọng là 02 tháng, đối với tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng là 03 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 

278 lại quy định: Đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến ngày mở phiên tòa 

thời hạn tạm giam đã hết; nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để hoàn thành việc 

xét xử thì Hội đồng xét xử ra Lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa, 

nhưng không quy định thời hạn tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa là bao 

lâu? Do đó, nhiều trường hợp Hội đồng xét xử của Tòa án ra Lệnh tạm giam cho 

đến khi kết thúc phiên tòa nhưng thời gian kéo dài đến 05 – 06 tháng, vượt quá 

thời hạn chuẩn bị xét xử nêu trên. Trong khi đó, khoản 2 Điều 278 quy định: 

Thời hạn tạm giam để chuẩn bị xét xử không được vượt quá thời hạn chuẩn bị 
xét xử quy định tại khoản 1 Điều 277 của Bộ luật này. Việc tạm giam kéo dài 

nêu trên có vi phạm không (có vi phạm điều 277)? Vấn đề này gây rất nhiều khó 

khăn cho công tác quản lý tạm giam giữ của Trại tạm giam và công tác kiểm sát 

tạm giữ, tạm giam của Viện kiểm sát; khi phát hiện Viện kiểm sát không biết xử 

lý thế nào vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.(Quảng Ngãi) 

Trả lời: Trong thời hạn xét xử nêu trên được tính là kể từ ngày thụ lý vụ án, 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phải ra một trong các quyết định: a) Đưa vụ án ra 

xét xử; b) Trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; c) Tạm đình chỉ vụ án hoặc 

đình chỉ vụ án. 

Trường hợp ra Quyết định tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa chỉ được 

thực hiện khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử và thẩm quyền ra quyết định 

tạm giam thuộc về Chánh án (Phó Chánh án) hoặc Hội đồng xét xử. Trong quá 

trình kiểm sát mà phát hiện vi phạm thì Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị vi 

phạm về thời hạn xét xử và ra quyết định tạm giam tạm giam kéo dài không 

đúng quy định của pháp luật. 

Câu 5: Khoản 3, Điều 347 Bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015 quy định: Đối 

với bị cáo đang bị tạm giam bị xử phạt tù mà đến ngày kết thúc phiên tòa thời 

hạn tạm giam đã hết thì Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo để đảm 

bảo việc thi hành án ... Thời hạn tạm giam là 45 ngày kể từ ngày tuyên án. Tuy 

nhiên điều luật không quy định rõ đối với bị cáo đang bị tạm giam đến ngày kết 
thúc phiên tòa thời hạn tạm giam vẫn còn, thì khi kết thúc phiên tòa Hội đồng 

xét xử có phải ra Quyết định tạm giam 45 ngày đế đảm bảo việc thi hành án 

không? (Cà Mau) 

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 347 Bộ luật Tổ tụng hình sự và Nghị quyết số 

05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/9/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao quy định khi kết thúc phiên tòa, thời hạn tạm giam đã hết hoặc đang còn 

nhưng không đủ để bảo đảm việc thi hành án thì Hội đồng xét xử ra quyết định 

tạm giam với thời hạn như sau: “nếu thời hạn hình phạt tù còn lại từ 45 ngày trở 

lên thì thời hạn tạm giam là 45 ngày (bốn mươi lăm ngày); nếu thời hạn hình 

phạt tù còn lại dưới 45 ngày thì thời hạn tạm giam bằng thời hạn hình phạt tù 

còn lại”. 

Nếu thời hạn tạm giam trước đó còn lại lớn hơn hoặc bằng 45 ngày thì sau 
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khi xét xử, Tòa án không phải ra quyết định tạm giam tiếp theo.  

Nếu Hội đồng xét xử không ra QĐTG để đảm bảo thi hành án, không gửi 

bản án, quyết định thi hành án theo đúng thời hạn luật định, VKS cần kiến nghị, 
kháng nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm, đồng thời báo cáo VKS cấp trên 

để tổng hợp, theo dõi. 

Câu 6:  Khoản 4 Điều 118 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định ‘Thời 

gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. Một ngày tạm giữ được tính bằng 

một ngày tạm giam’. Đề nghị hướng dẫn cách trừ thời gian tạm giữ trong trường 

hợp bị can tiếp tục được áp dụng biện pháp tạm giam (Bắc Ninh) 
Trả lời: Cơ quan tiến hành tố tụng cần thực hiện đúng quy định tại khoản 4 

Điều 118 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và chú ý cách ghi thời hạn tạm giam 

không được trùm lên thời hạn tạm giữ trong trường hợp trước đó bị can đã bị 
tạm giữ. Ví dụ : Nguyễn Văn A bị tạm giữ từ 10h ngày 3/4/2017 đến 10h ngày 

6/4/2017, ngày 5/4/2017 CQCSĐT đã khởi tố và ra lệnh tạm giam (2 tháng), thì 

trong lệnh tạm giam phải ghi thời hạn tạm giam là 57 ngày, kể từ ngày 6/4/2017. 

Câu 7: Hiện nay, pháp luật chưa quy định rõ việc Lệnh tạm giam phải gửi (hoặc 

tống đạt) cho bị can, bị cáo như thế nào? (Trực tiếp, qua bưu điện, qua trại tạm giam, 

hay như thế nào) và phải tới tay bị can, bị cáo khi nào? (Hải Dương) 

Trả lời: Điều 132 BLTTHS 2015 quy định việc gửi, tống đạt lệnh, quyết 
định tạm giam cho bị can, bị cáo sẽ được thực thiện theo quy định tại các điều 

137, 138, 139 BLTTHS 2015. Để việc tạm giam đúng quy định, thời điểm bị 
can, bị cáo phải nhận được lệnh, quyết định tạm giam tiếp theo trước khi hết thời 

hạn tạm giam của lệnh, quyết định tạm giam cũ (chậm nhất là ngày cuối cùng 

của thời hạn lệnh, quyết định tạm giam cũ). Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu 

phát hiện vi phạm về việc giam giữ không có lệnh, quyết định của cơ quan, 

người có thẩm quyền thì kháng, kiến nghị theo quy định của pháp luật(việc thực 

hiện tống đạt lệnh do cán bộ được phân công có trách nhiệm thực hiên bằng hình 

thức nào tùy điều kiện cụ thể nhưng đúng ngày hết lệnh, trại giam nơi giam giữ 

phải tiếp nhận được lệnh giam). 

Câu 8: Khoản 3, Điều 118 BLTTHS năm 2015 quy định: “Trong khi tạm giữ, 

nếu không có căn cứ khởi tố bị can thì phải trả tự do cho người bị tạm giữ”. Tuy 

nhiên luật lại không quy định thẩm quyền trả tự do và thủ tục trả tự do cho người bị 
tạm giữ như trong trường hợp tạm giam. Như vậy nếu phải trả tự do cho người bị tạm 

giữ thì ai có quyền trả tự do cho họ (người có thẩm quyền ra lệnh tạm giữ là người có 

thẩm quyền ra lệnh trả tự do hay là một chủ thể khác), (Khánh Hòa, Hậu Giang) 

Trả lời: Trong khi tạm giữ, nếu không có căn cứ khởi tố bị can thì phải trả 
tự do cho người bị tạm giữ. Thẩm quyền trả tự do được quy định như sau: Nếu 

trong giai đoạn tạm giữ (chưa gia hạn tạm giữ), Cơ quan điều tra hoặc cơ quan 

được giao một số nhiệm vụ điều tra phải trả tự do cho người bị tạm giữ. Trường 

hợp VKS đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ thì thẩm quyền ra quyết định 

hủy bỏ biện pháp tạm giữ và trả tự do cho người bị tạm giữ thuộc về VKS. 

Câu 9: Việc xác định thời điểm bắt đầu tính thời hạn tạm giữ trong từng 

trường hợp cụ thể? (Nghệ An, Hà Nội, Cà Mau). 
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Trả lời: Khoản 1 Điều 118 Bộ luật Tố tụng hình sự  năm 2015 quy 

định cụ thể thời điểm bắt đầu tính thời hạn tạm giữ trong 03 trường hợp: (1) kể 
từ khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt (2) hoặc áp giải người bị giữ, người bị 
bắt về trụ sở của mình (3) hoặc kể từ khi Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ 

người phạm tội tự thú, đầu thú. 

Viện kiểm sát cần căn cứ theo quy định trên, kiểm tra báo cáo bắt giữ, biên 

bản bắt giữ và các tài liệu có liên quan để kiểm sát chặt chẽ việc tính thời hạn 

tạm giữ, đảm bảo quyền và lợi ích của người bị tạm giữ không bị xâm phạm. 

Câu 10: Điều 16 Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 quy định:  “Khi 

tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam cơ sở giam giữ có  trách nhiệm: 

… (2). Lập biên bản giao nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tài liệu, hồ 

sơ kèm theo; tổ chức khám sức khỏe…” Ngay khi tiếp nhận người bị tạm giữ, 

tạm giam cơ sở giam giữ phải tổ chức khám sức khỏe cho người bị tạm giữ, tạm 

giam để có cơ sở phân loại giam giữ. Nhưng hiện nay hầu hết các nhà tạm giữ 

không có cán bộ y tế chuyên trách nên cơ bản là kiểm tra các dấu vết bên ngoài, 

không thể xác định được người bị tạm giữ, tạm giam có bị bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm, người đồng tính hay chuyển giới để phân loại giam, giữ riêng (Thái 
Bình, Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế) 

Trả lời: Việc thực hiện khám sức khỏe và các thủ tục để tiếp nhận người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thi hành 

tạm giữ, tạm giam và Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BCA ngày 19 tháng 9 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời tại Điều 4 Thông tư 35/2017/TT-

BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an có quy định về các 

công trình phục vụ khám chữa bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam.    

Việc khám sức khỏe phải được thực hiện ngay khi tiếp nhận người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam. Do vậy, khi tiến hành kiểm sát cần xác định cơ sở giam giữ 

có thực theo đúng quy định? Có Bệnh xá đối với trại tạm giam và buồng y tế đối 

với nhà tạm giữ hay không? Khi kiểm sát nhà tạm giữ không thực hiện đúng quy 

định về công tác y tế( chưa có cán bộ làm công tác y tế hoặc không khám sức 

khỏe, không kiểm tra thân thể khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam) thi ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục nhằm đảm bảo chế 
độ quản lý giam giữ. 

Câu 11: Khoản 3 Điều 16 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy 

định: Khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có 

trách nhiệm:“Chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản và vào sổ theo dõi người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam;”. Tuy nhiên, Luật chưa quy định cụ thể về thời hạn lập 

danh bản, chỉ bản, do vậy có những trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam ở  cơ 

sở giam giữ trong thời gian dài nhưng chưa tiến hành lập danh bản, chỉ bản (Hải 
Phòng,Quảng Ninh). 

Trả lời: Thời điểm lập danh bản, chỉ bản được quy định tại Khoản 3 Điều 

16 Luật Thi hành tạm giữ khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam cơ 

sở giam giữ phải khẩn trương kịp thời lập danh bản, chỉ bản để đảm bảo chế độ 

quản lý giam giữ. Nếu để kéo dài không lập danh chỉ bản thì Viện kiểm sát cần 
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làm rõ nguyên nhân trách nhiệm và kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi 

phạm. 

Câu 12: Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về hồ sơ quản lý 

tạm giữ, tạm giam. Quy định cụ thể tại điểm a, b, c, d thì tại điểm đ Điều 17 có 

quy định " Tài liệu khác có liên quan" thì đó là tài liệu gì? quy định này dẫn đến 

cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan hoạt động tố tụng hình sự và hệ 
lụy của nó là không cung cấp đầy đủ, hoặc không cung cấp các tài liệu khác cho 

cơ quan quản lý giam giữ (Cao Bằng) 

Trả lời: Tài liệu khác có liên quan được hiểu là các tài liệu đi kèm theo hồ 

sơ, phản ánh tình trạng, nhân thân người bị tạm giữ, người bị tạm giam hoặc các 

tài liệu mới, phát sinh trong quá trình giam giữ nhằm mục đích giam giữ đúng 

người, đúng pháp luật. Viện kiểm sát khi kiểm sát hồ sơ giam giữ phải đảm bảo 

đầy đủ các tài liệu theo quy định nêu trên và những tài liệu cần thiết khác( nếu 

có) phục vụ cho việc quản lý giam giữ,  

Câu 13: Khoản 1, 2 Điều 18 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam quy định đối 

tượng được phân loại quản lý, bố trí theo khu như sau:  “ (1)…(c), Người dưới 

18 tuổi;(m), Người có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất 

khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình nhưng chưa 

được giám định, đang chờ kết quả giám định hoặc đang chờ đưa đi cơ sở bắt 

buộc chữa bệnh”. (2). Không giam giữ chung buồng những người trong cùng 

một vụ án đang trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử”.  

Tuy nhiên, khó bố trí cho ở buồng riêng cho các đối tượng này vì trên thực 

tế chỉ có một đến hai trường hợp mắc bệnh hoặc người dưới 18 tuổi, nếu ở riêng 

buồng rất khó khăn trong việc quản lý, theo dõi hoặc dễ xảy ra trường hợp tự 

sát.  

Hiện nay, số lượng người thực hiện hành vi phạm tội ngày càng gia tăng cả 
về số vụ và số người tham gia trong cùng một vụ, trong đó có những vụ án có số 

lượng bị can rất đông, cơ sở hạ tầng của Nhà tạm giữ không đủ đảm bảo để thực 

hiện việc giam giữ theo đúng quy định. Do vậy có trường hợp phải giam giữ 

chung những người trong cùng một vụ án dễ xảy ra tình trạng thông cung gây 

khó khăn cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử (Đồng Nai, Ninh Bình, Hà Nội, 
Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Cao Bằng, Kiên Giang, Hải Phòng) 

Trả lời: Việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam quy 

định tại Khoản 1 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Việc xác định các 

căn cứ cho việc phân loại giam giữ, cơ sở giam giữ phải phối hợp với cơ quan 

thụ lý vụ án và ra quyết định bằng văn bản trong những trường hợp giam giữ 

chung.  

Điều 3 Thông tư 22/2016/TT-BCA ngày 16/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

an và Điều 4 Thông tư 33/2017/TT-BCA 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an 

có nêu việc tổ chức quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong buồng 

tạm giữ, buồng tạm giam, đề xuất phân loại giam giữ, việc giám sát cũng như 

xây dựng kế hoạch giáo dục chung, giáo dục riêng với người bị tạm giữ, tạm 

giam sao cho đúng pháp luật và phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi, độ 
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tuổi…; Vì vậy, khi tiến hành Viện kiểm sát cần phải kiểm tra các tài liệu, căn cứ 

để phân loại giam giữ theo Khoản 1 Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và 

các tài liệu khác có liên quan. Nếu phát hiện vi phạm, VKS cần kiến nghị, kháng 

nghị theo quy định.  

Việc cơ sở giam giữ trình bày khó khăn nêu trên, Viện kiểm sát cần yêu cầu 

cơ sở giam giữ báo cáo đến cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền có 

trách nhiệm. Nếu cơ sở giam giữ không khắc phục được, Viện kiểm sát kiến 

nghị cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý giam giữ về việc đầu tư, nâng cấp cơ sở 

giam giữ, sau đó, tổng hợp báo cáo vi phạm phổ biến kéo dài đến VKS cấp trên 

trực tiếp để theo chế độ thông tin báo cáo của Ngành. 

Câu 14 Điều 18 quy định về phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam, thì người đang chờ chấp hành án phạt tù được phân loại giam riêng. 

Trong khi đó Điều 14 quy định cơ cấu, tổ chức của nhà tạm giữ, trại tạm giam, 

thì Nhà tạm giữ không có buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù 

(Phú Yên). 

Trả lời: Thông tư số 35/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng BCA 

quy định danh mục các công trình xây dựng nhà tạm giữ có “Buồng giam người 

đang chờ chấp hành án phạt tù”.  

Câu 15: Các trường hợp trích xuất và trách nhiệm khi có vấn đề rủi ro phát 

sinh từ việc đưa người ra khỏi buồng tạm giữ, tạm giam thì thủ tục đưa người bị 
tạm giữ, tạm giam ra khỏi buồng giam, giữ như thế nào? (Hải Phòng,Cần Thơ, 
Đắk Nông) 

Trả lời: Khi kiểm sát việc thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam 

cần căn cứ vào các quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Điều 5 

Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng BCA. 

Điều 7, 8 và Điều 13 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2018 của liên ngành quy định chi 

tiết về phối hợp quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi trích xuất để 
phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;  Điều 14  quy định việc phối hợp 

quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam khi đưa đi khám bệnh, chữa bệnh 

tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ và giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần( Đảm bảo việc trích xuất đúng thẩm quyền và biên bản bàn giao cho người 

tiếp nhận, khi hết thời hạn trích xuất phải có biên bản tiếp nhận đúng thời hạn). 

Câu 16: Việc trích xuất bị can, bị cáo cho tỉnh khác để phục vụ công tác 

điều tra, truy tố xét xử 

Khi các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh khác có yêu cầu trích xuất bị can, bị 
cáo đang bị tạm giam trong một vụ án khác ở tỉnh khác để phục vụ công tác điều 

tra, truy tố, xét xử thì thẩm quyền ký lệnh trích xuất do ai thực hiện, (Điều tra 

viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán hay phải do lãnh đạo CQĐT, lãnh đạo VKS, 

Lãnh đạo Tòa án thực hiện) thủ tục trích xuất được quy định như thế nào. (Đắk 
Nông) 

Trả lời: Theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng tại tỉnh này 

không thể ra lệnh trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang được 
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quản lý tại cơ sở giam giữ của một tỉnh khác. Vì vậy, cần phải điều chuyển 

người người bị tạm giam đến cơ sở giam giữ của tỉnh cần trích xuất theo quy 

định tại khoản 4 Điều 19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.  

Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể vấn 

đề này. Cơ quan, người có thẩm quyền tố tụng muốn trích xuất phải có yêu cầu 

trích xuất bằng văn bản đề nghị cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, cấp 

quân khu  đề nghị thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cấp tỉnh, cấp 

quân khu nơi chuyển đi quyết định. Sau khi tiếp nhận người bị tạm giam về cơ 

sở giam giữ thuộc tỉnh mình, thực hiện trích xuất theo quy định chung 

Thẩm quyền ký lệnh trích xuất thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự và quy định của Ngành (Công an, Tòa án, VKS). 

Câu 17: Chưa có văn bản hướng dẫn để giải quyết  những vướng mắc sau: 

1. Liên quan đến quy định về việc gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, 

bị cáo đang bị tạm giam của người bào chữa.  

Tại Điều 80 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 quy định: “…2. Cơ quan quản lý 

người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam phải phổ biến 

nội quy, quy chế cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp hành nghiêm 

chỉnh. Trường hợp phát hiện người bào chữa vi phạm quy định về việc gặp thì 

phải dừng ngay việc gặp và lập biên bản, báo cáo người có thẩm quyền xử lý 

theo quy định của pháp luật”.  

Điều 22 khoản 3 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định: “Người 

bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa 

theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật này tại buồng làm việc của cơ 

sở giam giữ…” . 

Tuy nhiên, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 không quy định nội dung 

phải phổ biến nội quy, quy chế cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp 

hành nghiêm chỉnh  quy định tại Điều 13 về nhiệm vụ quyền hạn của nhà tạm 

giữ, trại tạm giam, cả Bộ luật TTHS 2015 và không quy định về thời gian người 

bào chữa gặp người bị tạm giữ, tạm giam là bao lâu (Hải Phòng). 

Trả lời: Việc quy định thời gian để người bào chữa gặp gỡ, làm việc đối với 

người bị tạm giữ, tạm giam quy định hiện chưa có văn bản hướng dẫn quy định 

cụ thể. Tuy nhiên, khi tiến hành để nguời bào chữa gặp gỡ người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam phải thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng Nội quy cơ sở giam 

giữ quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BCA (trách nhiệm của người bảo chữa 

phải nắm được quy định có nghĩa vụ và quyền lợi trong khi tiếp xúc với bị can, 

bị cáo), Điều 22 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 10 Thông tư liên tịch 

số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 của liên 

ngành về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong việc tổ chức cho người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam gặp người bào chữa. 

Câu 18: Điểm h, Khoản 1 Điều 13 quy định:“...trường hợp hết thời hạn tạm 

giữ, thời hạn tạm giam, cơ quan đang thụ lý vụ án không giải quyết thì kiến nghị 
ngay Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, 

tạm giam xử lý”. Các trường hợp bị cáo tạm giam theo lệnh, quyết định tạm 
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giam của Tòa án cấp cao, sau khi nhận được kiến nghị của Trại tạm giam thì 

VKSND cấp tỉnh có thẩm quyền kiến nghị đối với TAND cấp cao đang thụ lý 

vụ án không? Vì trong trường hợp này Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát 

quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam là Viện kiểm sát nơi bị can, bị cáo bị tạm 

giam. Nếu Viện kiểm sát cấp tỉnh không có thẩm quyền kiến nghị với Tòa án 

trên một cấp thì trong trường hợp này thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết 
như thế nào?(Phú Yên, Hải Dương, Bình Thuận,Tây Ninh) 

Trả lời: 
 Sau khi có kiến nghị của cơ sở giam giữ đối với các trường hợp hết thời hạn 

tạm giữ, tạm giam thì Viện kiểm sát phải tiến hành xác minh và làm rõ những 

trường hợp hết thời hạn tạm giữ, tạm giam trên có bị giam giữ không có căn cứ 

và trái pháp luật không. Trường hợp giam giữ không có căn cứ và trái pháp luật 
thì phải kịp thời tham mưu với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để ra 

quyết định trả tự do ngay theo căn cứ điểm d , khoản 2, Điều 22 Luật tổ chức 

VKSND và khoản 2, Điều 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Nếu giam giữ có 

căn cứ và chưa đủ thủ tục quy định của pháp luật thì kịp thời ban hành kiến nghị 
với Cơ quan thụ lý vụ án yêu cầu giải quyết ngay; đồng thời làm rõ nguyên nhân 

trách nhiệm của tập thể, cá nhân có vi phạm và đề nghị xử lý người có vi phạm 

theo quy định. 

Đối với các trường hợp bị cáo tạm giam theo lệnh, quyết định tạm giam của 

Tòa án cấp cao, sau khi nhận được kiến nghị của Trại tạm giam thì VKSND cấp 

tỉnh có thẩm quyền kiến nghị đối với TAND cấp cao đang thụ lý vụ án khắc 

phục vi phạm nêu trên và yêu cầu chấm dứt các vi phạm tương tự. Việc thực 

hiện quyền kiến nghị vi phạm trong việc tạm giam theo công văn số 

2656/VKSTC-V8 ngày 07/7/2016 của VKSNDTC (Vụ 8).  

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện nghiêm 

Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kiểm sát bắt, 
tạm giữ, tạm giam. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các đơn vị 
cần phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau thường xuyên, đầy đủ, kịp thời những 

thông tin, thủ tục tố tụng, các vi phạm, tội phạm và những biện pháp đã áp dụng 

có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự để phòng ngừa 

và loại trừ vi phạm thực hiện đầy đủ Quy chế nghiệp vụ do Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. 

 Câu 19: Quy chế của Ngành Quy định kiểm sát hàng ngày đối với nhà tạm 

giữ là rất khó khăn (không có văn bản pháp luật, cũng như Luật không quy định 

cụ thể  quyền kiểm sát hàng ngày đối với nhà tạm giữ, nên một số đơn vị Công 

an cấp huyện phản ứng gây khó khăn cho VKS cấp huyện khi thực hiện kiểm sát 

hàng ngày); Mặt khác yêu cầu như vậy là chưa hợp lý do không đủ KSV ngày 

nào cũng đến nhà tạm giữ để kiểm sát, mà có thể thông qua nhiều kênh thông tin 

để nắm bắt tình hình bắt, giam, giữ; (Gia Lai) 

Trả lời: Điều 2, Điều 4 và Điều 22 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 

năm 2014 quy định: Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam. Như vậy, 
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nhiệm vụ kiểm sát bắt đầu kể từ khi có người bị tạm giữ, tạm giam; kết thúc khi 

chấm dứt việc tạm giữ, tạm giam. Đối với nhà tạm giữ, do quy mô nhỏ, việc 

kiểm sát hàng ngày mang tính chất đảm bảo người bị bắt, tạm giữ, tạm giam 

đúng theo quy định của pháp luật (đều có lệnh, quyết định của cơ quan, người có 

thẩm quyền). Nếu đơn vị Công an cấp huyện phản ứng gây khó khăn cho VKS 

cấp huyện khi thực hiện kiểm sát hàng ngày thì VKS cần lập biên bản, báo cáo 

lên VKS cấp trên. Kiểm sát hàng ngày vẫn phải thực hiện theo quy định của Quy 

chế số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm 

giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. 

Câu 20: Thế nào là tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật? 

Việc trả tự do của VKS theo trình tự thủ tục thế nào (Hải Dương) 

Trả lời: Khi kiểm sát tạm giữ, tạm giam nếu phát hiện người bị tạm giữ, tạm 

giam thuộc những trường hợp sau đây mà đang bị giam, giữ thì Viện trưởng 

Viện kiểm sát ra quyết định trả tự do ngay cho họ: 

(a) Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp 
khẩn cấp; người bị tạm giữ không có quyết định của cơ quan và người có thẩm 

quyền; người đã được Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định tạm giữ, người bị tạm 

giữ đã có quyết định trả tự do; người mà Viện kiểm sát không phê chuẩn gia hạn 

tạm giữ; 

(b) Người bị tạm giam nhưng không có lệnh, lệnh không có phê chuẩn của 

Viện kiểm sát (đối với những trường hợp luật quy định phải có phê chuẩn của 

Viện kiểm sát); người đã được Viện kiểm sát quyết định không gia hạn tạm 

giam; người đã có quyết định huỷ bỏ việc tạm giam; người đã có quyết định trả 
tự do hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác; người đã có quyết định đình chỉ 
điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án mà không bị giam giữ về hành vi phạm 

tội khác; người đã được Tòa án xét xử và quyết định trả tự do; tuyên không 

phạm tội, được miễn trách nhiệm hình sự; miễn hình phạt, hình phạt không phải 
là tù giam, thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian đã bị tạm giam; 

Trình tự, thủ tục như sau: 

(a) Lập biên bản vi phạm về việc giam, giữ không có căn cứ và trái pháp luật;  

(b) Ra quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, 

người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát 

nhân dân, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam hoặc Luật Thi hành án hình sự; đồng 

thời báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, 

tạm giam và thi hành án hình sự) để quản lý, chỉ đạo thống nhất;  

(c) Kháng nghị, kiến nghị cơ quan đang thụ lý vụ án, cơ sở giam giữ, cơ 

quan khác có liên quan (nếu có vi phạm). 

Câu 21: Có một số trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao sau khi thụ lý vụ án 

để xét xử phúc thẩm mà quyết định tạm giam (của tòa sơ thẩm) đã hết, nhưng 

Tòa án nhân dân cấp cao không kịp thời ra và gửi quyết định tạm giam để thực 

hiện việc giam giữ tiếp theo hoặc các quyết định thay đổi hay áp dụng biện pháp 

ngăn chặn khác, gây khó khăn cho công tác giam giữ tại địa phương, mặc dù 

Trại tạm giam đã thông báo sắp hết hạn tạm giam theo đúng qui định của pháp 
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luật, sau đó kiến nghị hết hạn tạm giam đến Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao. 

Đồng thời, Viện kiểm sát cấp tỉnh cũng ban hành kiến nghị yêu cầu Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ chí Minh khắc phục vi phạm, nhưng 

vẫn không được Tòa giải quyết kịp thời. Trong thường hợp này Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giam theo điểm d 

khoản 1 Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 được không? 

(Bạc Liêu, Đắk Nông) 

Trả lời: Căn cứ theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Điều 

45 Quy chế về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hính sự. 

Các trường hợp trên không thuộc các trường hợp được trả tự do. Tùy theo tính 

chất, mức độ của vi phạm, VKS cần lập biên bản về vi phạm đó và kiến nghị, 
kháng nghị đối Tòa án nhân dân để giải quyết theo thẩm quyền và có thể chuyển 

đến Cơ quan điều tra Viện kiểm sát tối cao để xác định nguyên nhân, trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam 
Câu 22: Khoản 1 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: 

“Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần 

trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần 

trong một tháng…”. Như vậy, so với người bị tạm giam thì người bị tạm giữ 

được gặp thân nhân nhiều hơn. Hiện nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, 

người thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, xảo quyệt hơn nếu được gặp nhân thân 

nhiều lần thì dễ xảy ra trường hợp thông cung, có những vụ án người bị tạm giữ 

không nhận tội gây khó khăn cho việc khởi tố, điều tra. 

Tại điểm e Khoản 4 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định: Thủ 

trưởng cơ sở giam giữ không đồng ý cho thăm gặp người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam trong các trường hợp sau đây và phải nêu rõ lý do:  “…Người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp; trường hợp này, người thăm 

gặp được trực tiếp gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác nhận việc 

không đồng ý thăm gặp”. Việc tổ chức gặp trực tiếp giữa người thăm gặp với 

người bị tạm giữ, tạm giam có phải lập biên bản không? Nếu không lập biên bản 

khi xảy ra trường hợp có đơn khiếu nại về việc không cho thăm gặp thì Viện 

kiểm sát cũng không có cơ sở để thực hiện việc kiểm sát và trả lời đơn khiếu nại 
(Tây Ninh) 

Trả lời: Số lần thân nhân được thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam đã được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và 

Thông tư  số 34/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về thăm gặp người bị tam giữ, tạm giam nên viêc thực hiện chế độ thăm 

gặp phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật ( số lần thăm gặp đã 

được quy định cụ thể cho người Tạm giữ, tạm giam). Cơ sở giam giữ phải đảm 

bảo chế độ quản lý giam, giữ trong việc thăm gặp không để xảy ra thông cung 

hoặc các vi phạm pháp luật khác gây mất an toàn cơ sở giam giữ cũng như việc 

giải quyết vụ án. Nếu phát hiện vi phạm, VKS cần kháng nghị, kiến nghị yêu 

cầu khắc phục, chấm dứt vi phạm. 
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Đối với trường hợp người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm 

gặp thì cần có biên bản xác nhận việc được cơ sở giam giữ thông báo có thân 

nhân đến nhưng người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng ý thăm gặp.  

Câu 23: Người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù 

tại Nhà tạm giữ khi có nhu cầu mua những đồ dùng sinh hoạt cần thì thiết 
thường được đăng ký mua hàng căng tin. Tuy nhiên, tại một số Nhà tạm giữ 

không có quầy bán căng tin mà cho đăng ký mua những vật dụng cần thiết của 

người bị tạm giữ, tạm giam. Do không hoạt động tổ chức mua bán căn tin nên 

Nhà tạm giữ chưa có bảng niêm yết cụ thể giá cả các loại hàng hóa theo giá thị 
trường, vì vậy khi tiến hành kiểm sát còn gặp khó khăn trong việc xác định giá 

cả hàng hóa được mua có phù hợp với giá cả thị trường hay không, việc kiểm tra 

sổ sách cũng có những khó khăn nhất định khi chỉ căn cứ vào phiếu gửi quà và 

hóa đơn mua hàng để xác định việc đăng mua căn tin. (Cần Thơ) 

Trả lời: Khoản 3 Điều 24 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định “Người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam được sử dụng tiền gửi lưu ký để mua đồ dùng 

thiết yếu cho sinh hoạt của họ bằng hình thức ký sổ” và Điều 9 Thông tư số 

34/TT-BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an “Cơ sở giam 

giữ được tổ chức hoạt động căng tin để phục vụ bán đồ ăn, uống, đồ dùng sinh, 

hoạt thiết yếu cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ khi đến 

thăm gặp. Hàng hóa trong căng tin phải đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn 

thực phẩm. Thủ trưởng cơ sở giam giữ duyệt giá các loại hàng hóa theo từng thời 

điểm để đảm bảo giá bán tương đương với giá bán lẻ trên thị trường tại địa 

phương và được niêm yết công khai”. Như vậy, để quản lý việc bán hàng căng tin 

cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định, tránh có sự lạm dụng, 

nhà tạm giữ phải niêm yết giá được duyệt, có sổ theo dõi việc mua bán các mặt 
hàng  để làm tài liệu xác định hoạt động bán hàng căn tin của cơ sở giam giữ.  

Câu 24: Nhà tạm giữ Công an cấp huyện hiện gặp nhiều khó khăn, do cơ sở 

xây dựng đã lâu, quy mô giam giữ nhỏ, số lượng người tạm giữ, tạm giam tăng, 

nhất là từ khi tăng thẩm quyền xét xử, nên chưa đảm bảo diện tích chỗ nằm 2 

m
2
/người và phân loại giam giữ theo quy định. Bên cạnh đó, một số công trình 

phụ trợ xuống cấp và chưa được xây dựng mới phục vụ cho yêu cầu giam giữ. 

(Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bắc Ninh) 

Trả lời: Khoản 4 Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định cụ thể 
chỗ nằm tối thiểu 2m

2
/người. Khi kiểm sát nếu phát hiện nhà tạm giữ chưa đảm 

bảo diện tích chỗ nằm 2m
2
/người và phân loại giam giữ theo quy định thì VKS 

kiến nghị, kháng nghị đối với Cơ sở giam giữ để thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật. Đồng thời, Viện kiểm sát cần tổng hợp những vi phạm kéo dài, 

phổ biến gửi về VKSNDTC (Vụ 8) để tổng hợp, kiến nghị đến cơ quan có thẩm 

quyền khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất của nhà tạm giữ để đảm bảo 

thực hiện đúng các quy định về công tác phân loại và quản lý giam giữ theo loại. 

Câu 25: Quy định về việc thực hiện chế độ cấp phát đồ dùng sinh hoạt, tư 

trang của người bị giam, giữ chưa nói rõ thời điểm cụ thể nào phải được cấp 

phát nên khó xác định vi phạm trong việc thực hiện các chế độ này. (Gia Lai, 
Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh) 
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Trả lời: Việc thực hiện chế độ mặc và tư trang của người bị tạm giữ, tạm 

giam theo quy định tại Điều 28 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 6 Nghị 
định số 120/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kiểm sát việc cấp phát đồ dùng, sinh 

hoạt cá nhân cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam sử dụng hàng ngày kể từ 

khi vào cơ sở giam giữ đến khi ra khỏi cơ sở giam giữ để đảm bảo quyền lợi 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam luôn được tôn trọng và bảo vệ. Nếu phát 

hiện việc người bị tạm giữ, người bị tạm giam không được hưởng các quyền của 

mình thì Viện kiểm sát ban hành kháng nghị, kiến nghị theo quy định. 

Câu 26: Điều 30 Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 quy định: Chế 
độ chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

“1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được hưởng chế độ khám bệnh, 

chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh...  

Thực tế hầu hết Nhà tạm giữ Công an huyện chỉ có một cán bộ y tế trình độ y 

sỹ và phần lớn được phân công nhiệm vụ khám sức khỏe ban đầu cho người bị  
bắt trước khi đưa vào nhà tạm giữ, do vậy người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

không được hưởng chế độ khám bệnh; khi bị bệnh nặng mới được đưa đến cơ sở 

y tế  chữa bệnh...” (Thái Bình) 

Trả lời: Việc tổ chức khám sức khỏe và và hưởng các chế độ chăm sóc y tế 
đã quy định cụ thể tại Điều 30 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 7 Nghị 
định số 120/2017/NĐ-CP của Chính phủ “Trường hợp bị ốm đau, bệnh tật, 
thương tích thì được khám và điều trị tại cơ sở y tế của cơ sở giam giữ; nếu bị 
bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng của cơ sở giam giữ thì được 

chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện, cấp tỉnh, bệnh viện quân 

đội hoặc bệnh viện trung ương khám, điều trị. Cơ sở giam giữ phải thông báo 

cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của người đó biết để phối hợp chăm sóc, 

điều trị. Chế độ ăn, sử dụng thuốc, bồi dưỡng do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

chỉ định. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ 

thân nhân và phải có đơn thuốc của thầy thuốc, chịu sự kiểm tra của cơ sở giam 

giữ.” 

Câu 27: Điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015: Chế độ ăn, ở 

của người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quy định về việc sử dụng điện, vậy 

việc sử dụng điện sẽ được thực hiện hiện như thế nào? (Quảng Ninh) 

Trả lời: Việc sử dụng điện sẽ được thực hiện theo nội quy, quy định của cơ 

sở giam giữ và hướng dẫn của BCA đảm bảo người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam được dùng các thiết bị điện để phục vụ sinh hoạt theo quy định của pháp 

luật (định mức điện được quy định trong Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 

06/11/2017 của Chính phủ). 

Câu 28: Quy định “Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam được ăn thêm nhưng mức ăn không quá năm lần tiêu 

chuẩn ăn ngày thường”; Tuy nhiên, cần giải thích không quá 5 lần là như thế 
nào? 
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 + Cách hiểu thứ nhất: Giả sử 1 người được ăn 17.000đ/ngày, không quá 5 

lần có nghĩa là không quá 85.000đ sau đó cân đối lượng thịt, cá, rau cho phù 

hợp. 

 + Cách hiểu thứ hai: Cũng giả sử 1 ngày một người ăn 17.000 đồng đồng 

tương đương với 1 gạo, 1 thịt, 1 rau, .... ; không quá 5 lần phải là 5 gạo, 5 thịt, 5 

rau… 

 - Điều 33 Luật tạm giữ, tạm giam quy định: Việc thực hiện chế độ ăn của 

người bị tạm giữ, tạm giam dưới 18 tuổi so với người bị tạm giữ, tạm giam đã 

thành niên và được tăng thêm về thịt cá nhưng không quá  20% về định lượng 

gây khó khăn trong việc thực hiện chế độ. 

- Nhà tạm giữ Công an cấp huyện chưa có phòng thăm gặp riêng để đảm bảo 

cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền của mình theo quy định của 

luật; chưa có quy định về cấp kinh phí cho người bị tạm giữ, tạm giam và thi 

hành án phạt tù là nam giới để thực hiện việc cắt tóc, cạo râu; bếp nấu ăn cho 

người tạm giữ, tạm giam cũng còn nhiều bất cập, đa số các nhà tạm giữ không 

có bếp riêng, chưa có nơi lưu giữ thức ăn đảm bảo vệ sinh. (Quảng Ninh, Phú 
Yên) 

 Trả lời: 
- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm nhưng mức ăn không 

quá năm lần tiêu chuẩn ăn ngày thường được hiểu theo cách thứ nhất; thủ trưởng 

cơ sở giam giữ quyết định việc hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế 
để bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam ăn hết tiêu chuẩn theo 

khoản 1 Điều 27 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. 

- Đối với người bị tạm giữ, tạm giam dưới 18 tuổi được tăng thêm về thịt 
cá nhưng không quá  20% về định lượng. Tuy nhiên,  việc tính cụ thể 20% định 

lượng mức ăn là bao nhiêu thịt, cá, rau…không phù hợp với thực tế nên phải 
quy đổi trên sang giá trị (bằng tiền) theo giá cả hàng hóa ở địa phương nơi trại 
đóng quân để thủ trưởng cơ sở giam giữ được hoán đổi định lượng ăn cho phù 

hợp với thực tế để bảo đảm cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam ăn hết tiêu 

chuẩn. 

- Đối với nhà tạm giữ, Theo quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BCA 

ngày 19/9/2017 quy định nhà tạm giữ có “Phòng thăm gặp”. 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người thi hành án phạt tù là đối 

tượng đặc biệt, bị hạn chế quyền công dân. Do đó, Luật chỉ quy định việc thực 

hiện các chế độ thiết yếu, cơ bản như ăn, mặc, ở…mà không quy định hết các 

nhu cầu nhỏ khác như cắt tóc, cạo râu… trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn vướng mắc sẽ báo cáo, tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết 
định sửa đổi, bổ sung Luật khi cần thiết. 

Câu 29: Luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 chưa quy định chế độ ăn, 

ở, quản lý riêng đối với người 70 tuổi trở lên. Nếu như hiện hành thì sức khỏe 

của người 70 tuổi trở lên bị tạm giữ tạm giam sẽ rất bị ảnh hưởng (Thái Bình) 

Trả lời: Chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam từ 70 tuổi trở lên không 

có quy định riêng; do vậy cần thực hiện theo quy định đối với người bị tạm giữ, 
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tạm giam. Nếu việc thực hiện chế độ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người bị 
tạm giữ, người bị tạm giam từ 70 tuổi trở lên, Viện kiểm sát cần báo cáo, tổng 

hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Luật khi 

cần thiết. 

Câu 30: Khoản 3 Điều 4, Khoản 1 Điều 8 của Luật thi hành tạm giữ, tạm 

giam và khoản 2 Điều 14 Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự đều nêu: 

Nghiêm cấm những hành vi tra tấn, truy bức, dùng nhục hình; các hình thức đối 

xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hoặc bất kỳ hình thức 

nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam. 

Tuy nhiên có những hình thức tác động gây hậu quả về thể chất con người có thể 
nhìn thấy hoặc giám định y khoa để xác định. Nhưng có những hình thức hạ 

nhục con người hoặc bất kỳ hình thức khác … không có định lượng hoặc định 

tính thì lấy gì làm cơ sở để Viện kiểm sát kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu xử lý 

người vi phạm? (Cao Bằng) 

Trả lời: Theo Hiến pháp và các quy định của pháp luật, cụ thể tại điểm a Khoản 

1 Điều 9, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đã công nhận người bị tạm giữ, người bị 
tạm giam “được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, 

nhân phẩm; được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam 

giữ”. Trong công tác kiểm sát, Viện kiểm sát phát hiện có hành vi có dấu hiệu hạ 
nhục con người hoặc các hành vi khác xâm phạm lợi ích, danh dự, nhân phẩm bằng 

bất cứ hình thức nào …và có đủ tài liệu, căn cứ thì tùy theo tính chất mức độ để ban 

hành kháng nghị, kiến nghị hoặc đề nghị khởi tố, yêu cầu chấm dứt vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

 

B. Khó khăn vướng mắc trong thi hành án hình sự 
Tổng số 49 câu hỏi/30 tỉnh có vướng mắc trong thực tiễn thực hiện chức 

năng kiểm sát thi hành án hình sự. 

Trong đó: 25 câu hỏi vướng mắc về thi hành án phạt tù. 

    20 câu hỏi vướng mắc về thi hành án ngoài hình phạt tù. 

    04 câu hỏi vướng mắc về thi hành án tử hình. 

    Nội dung vướng mắc chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau: 

I. Thi hành án phạt tù. 

1. Về điều kiện, trình tự, thủ tục hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù. 

Câu 1 (Điện Biên) - Đối với các trường hợp hoãn thi hành án do Cơ quan thi 

hành án hình sự lập hồ sơ đề nghị hoãn thi hành án không quy định cụ thể thời 

gian gửi hồ sơ đề nghị hoãn thi hành án đến Tòa án nhân dân cùng cấp là bao 

nhiêu ngày, kể từ ngày nhận đơn xin hoãn thi hành án của bị án dẫn đến thời hạn 

tại ngoại của bị án kéo dài và gây khó khăn khi Viện kiểm sát ra yêu cầu áp giải 
thi hành án trong trường hợp bị án đã có đơn xin hoãn thi hành án chuyển đến 

Cơ quan thi hành án hình sự nhưng chưa cung cấp được đầy đủ các tài liệu cần 

thiết khác như bệnh án, phiếu xét nghiệm... 
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Trả lời: Hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể thời gian gửi hồ sơ  

do cơ quan thi hành án đề nghị hoãn thi hành án đến Tòa án nhân dân cùng cấp 

là bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận đơn xin hoãn thi hành án của bị án. Những 

trường hợp Cơ quan THAHS nhận được đơn phải khân trương xác minh thu 

thập tài liệu lập hồ sơ và đề nghị TA xem xét hoãn thi hành án, nếu không đủ 

căn cứ thì phải trả lời cho bị án biết và yêu cầu đi thi hành án. 

( luật THAHS tại Khoản 2 Đ23 luật thi hành án quy định “Trong thời gian 

07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn, Chánh án đã ra 

quyết định thi hành án phải xem xét quyết định”). 

Câu 2 (khánh Hòa )  
* Khoản 2 điều 23 Luật THAHS quy định “Trong thời gian 07 ngày kể từ 

ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn, Chánh án đã ra quyết định thi 

hành án phải xem xét quyết định”. Do Luật Thi hành án quy định "Trong thời 

gian 07 ngày" để Tòa án xem xét quyết định hoãn thi hành án là quá ngắn, 

không đủ thời gian để thẩm định hồ sơ và xác minh dẫn đến nhiều trường hợp 

Tòa án đang để kéo dài quá 07 ngày, đặc biệt có một số trường hợp Tòa án để 
kéo dài hàng tháng. 

Trả lời:   Tòa án không chấp hành thời hạn như luật định Căn cứ Điều 142 

Luật thi hành án hình sự, VKSND phát hiện vi phạm nêu trên của TAND thì tiến 

hành kháng nghị yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật 

* Cũng có một số Tòa án cấp huyện ra quyết định hoãn thi hành án không 

ghi thời gian hoãn thi hành án là bao nhiêu? (như hoãn trong trường hợp bị án bị 
bệnh nặng về thời hạn hoãn cho đến khi khỏi bệnh) nên gặp nhiều khó khăn cho 

việc thi hành án tiếp theo. 

Trả lời:Căn cứ theo quy định của pháp luật về hoãn THA phạt tù người được 

hoãn thi hành án phạt tù vì lý do bệnh nặng được hoãn cho đến khi khỏi bệnh, 

thực tế hiện nay các TA ra quyết định hoãn có trường hợp có thời hạn, có trường 

hợp không ghi thời hạn ghi cho đến khi khỏ bệnh những trường hợp này phải định 

kỳ yêu cầu xác minh hoặc tự mình (VKS) tiến hành xác minh, yêu cầu hoặc tự 

mình trưng cầu giám định nếu xét thấy cần thiết xác định tình trạng sức khỏe của 

bị án đã hồi phục phải yêu cầu hủy quyết định hoãn để áp giải đi thi hành án 

Câu 3 (Hà Nội)Luật THA và pháp luật liên quan chưa quy định việc gửi 

quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho Viện kiểm sát cấp huyện nơi 

họ về cư trú, nên trong quá trình kiểm sát các trường hợp tạm đình chỉ chấp 

hành tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện còn gặp nhiều khó khăn. 

Trả lời: LTHAHS không quy định cụ thể việc gửi quyết định TĐC cho 

VKSND cấp huyện nơi bị án về cư trú nhưng có quy định việc gửi Quyết định 

TĐC cho CQTHAHS cấp huyện, UBND xã, phường VKSND cùng cấp…. Do vậy 

Quy chế nghiệp vụ 501 tại Điều 15 đã quy định, VKSND cấp tỉnh nơi phạm nhân 

TĐC phải sao gửi QĐ TĐC đến VKS cấp dưới, nơi phạm nhân được tạm đình 

chỉ về cư trú để VKS cấp dưới kiểm sát theo quy định, 

Câu 5 (Cần Thơ) Pháp luật hiện hành chưa thấy quy định đối với trường hợp 

phạm nhân đang chấp hành án được “tạm đình chỉ” về chịu tang cha mẹ ruột, vợ 



 

 17 

hoặc chồng? Có nên giải quyết trường hợp đó để thể hiện tính nhân đạo, nhân 

văn của pháp luật. 

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hình sự cũng như các văn bản hướng 

dẫn thực hiện về công tác “tạm đình chỉ”, thì chưa có quy định về vấn đề này 

(Không có trường hợp ngoại lệ). 

 
Câu 6 (Cao Bằng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội, 

Hải Phòng, Khánh Hòa)  

Quy định về việc thi hành quyết định Hoãn CHAPT tại khoản 4 Điều 24 

Luật THAHS năm 2010 là “Trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người 

bị kết án có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có căn cứ cho rằng 

người đó bỏ trốn thì cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này báo cáo cơ quan thi 

hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu 

để đề nghị Chánh án Toà án đã ra quyết định hoãn hủy bỏ quyết định đó...”. 

“ Trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người bị kết án có hành vi vi luật 

phạm pháp nghiêm trọng…” Căn cứ để đề nghị Chánh án Tòa án đã ra quyết 
định hoãn hủy bỏ quyết định hoãn cụ thể như thế nào… 

Trả lời: Tại Khoản 2 Điều 67 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 

quy định: Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được 

hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án 

mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

 

Câu 7 (Hà Nội, Hậu Giang)Trách nhiệm của Toà án trước khi hết thời hạn 

hoãn. 

- Trường hợp sau khi hết thời hạn Hoãn CHAPT thì theo quy định tại khoản 

2 Điều 261 BLTTHS thì: “2. Chậm nhất là bảy ngày trước khi hết thời hạn hoãn 

chấp hành hình phạt tù, Chánh án Toà án đã cho Hoãn CHAPT phải ra quyết 
định thi hành án và phải gửi ngay quyết định thi hành án cùng bản án, quyết 
định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan Công an cùng cấp và người bị 
kết án trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù”. 

Nhưng tại khoản 6 Điều 24 Luật THAHS lại quy định "Chậm nhất là 07 

ngày trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Toà án đã 

quyết định Hoãn CHAPT phải thông báo bằng văn bản và gửi ngay thông báo đó 

cho người chấp hành án, cơ quan được quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật 
này." 

Như vậy, giữa BLTTHS và Luật THAHS có quy định khác nhau. Nội dung 

này rất cần sự hướng dẫn cụ thể. 

Trả lời:  Căn cứ điều 181 luật thi hành án HS, Thực hiện theo khoản 6 Điều 

24 Luật THAHS, không cần phải ra quyết định thi hành án (quyết định thi hành 

án chỉ ra một lần),mặt khác quyết định hoãn đã có thời hạn và đương nhiên khi 
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hết thời hạn hoãn nếu lý do hoãn không còn người bị kết án phải tự giác đi chấp 

hành án, nếu quá thời hạn thì yêu cầu áp giải. 

 
Câu 8 (Điện Biên) - Các trường hợp hoãn thi hành án và tạm đình chỉ thi 

hành án vì lý do bệnh nặng hết thời hạn hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành án tiến 

hành giám định sức khỏe để xem xét quyết định có được tiếp tục hoãn, tạm đình 

chỉ nữa hay không. Trong trường hợp bị án vẫn bị bệnh nặng không thể thi hành 

án và Tòa án tiếp tục ra các quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án. Tuy 

nhiên chưa có văn bản pháp luật nào quy định khi ra quyết định hoãn, tạm đình 

chỉ thi hành án tiếp theo Tòa án phải nối tiếp thời gian hoãn, tạm đình chỉ từ lần 

trước. Trong khoảng thời gian giám định sức khỏe và chờ kết luận giám định  

không có Cơ quan nào quản lý giám sát, giáo dục theo dõi bị án. 

Trả lời:Căn cứ Khoản 2, Điều 62 BLHS thì Thời gian TĐC không được tính 

vào thời gian CHAPT; vì vậy, khi ra quyết định TĐC tiếp theo, Tòa án phải 

quyết định thời hạn TĐC cho phù hợp với thực tế, thời hạn đó được tính từ thời 

hạn hết thời hạn được TĐC của quyết định TĐC trước. Tương tự như vậy, khi ra 

quyết định hoãn lần tiếp theo Tòa án cũng cần thực hiện như đối với quyết định 

tạm đình chỉ nêu trên. 

 
Câu 9 (TT Huế) Điều 32 Luật THAHS tại khoản 5 quy định: 

“5. Trường hợp người tạm đình chỉ chết, UBND cấp xã nơi người đó cư 

trú,…thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện,…để thông 

báo cho Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ và Tòa án đã ra quyết định thi 

hành án. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa 

án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án và gửi 

cho cơ quan quy định tại điểm b,c,d và e khoản 1 Điều này và Tòa án đã ra 

quyết định tạm đình chỉ.” 

  Số liệu thống kê phạm nhân tạm đình chỉ chưa thống nhất, nguyên nhân do 

nhận thức chưa được thống nhất. Trại giam khi nhận được thông báo của UBND 

hoặc cơ quan Công an phạm nhân tạm đình chỉ về địa phương chết, Trại giam 

lưu hồ sơ và đưa ra khỏi danh sách theo dõi phạm nhân tạm đình chỉ THAPT. 

Viện kiểm sát và Tòa án thì theo quy định tại khoản 5, Điều 32 Luật THAHS khi 

chưa nhận được quyết định đình chỉ thi hành án của Tòa án đã ra quyết định thi 

hành án trước đó gửi về thì chưa gạch sổ thụ lý tạm đình chỉ và lưu hồ sơ được.  

Công tác phối hợp trao đổi thông tin công tác kiểm sát đối với phạm nhân được 

tạm đình chỉ giữa Viện kiểm sát cấp huyện nơi phạm nhân tạm đình chỉ về cư 

trú với Viện kiểm sát tỉnh nơi Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ chưa được quan 

tâm. Đề nghị Vụ 8 bổ sung vào quy chế phối hợp của ngành nhằm nâng cao hiệu 

quả trong công tác kiểm sát phạm nhân tạm đình chỉ. 

Trả lời:  DD16 Quy chế 501 quy định  đã quy định đã có hướng dẫn cụ thể, 
Nếu viện kiểm sát nhân dân phát hiện những trường hợp nêu trên, căn cứ Điều 

32 Luật THAHS năm 2010 phải tiến hành kiến, kháng nghị. 
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2. Hoãn CHAPT – lý do bệnh nặng 
Câu 10. (Bắc Cạn, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương) – Bị án được Hoãn 

CHAPT do bị bệnh nặng phải giám định xác định tình trạng sức khỏe của bị án 

Luật cũng như chưa có hướng dẫn nào của liên ngành trung ương quy định cơ 

quan nào có trách nhiệm trưng cầu giám định ( Người được tạm đình chỉ chấp 

hành hình phạt tù do bị bệnh nặng và khó xác định tình trạng sức khỏe của 

người đó, thì Luật THAHS đã quy định rõ Cơ quan thi hành án hình sự Công an 

cấp tỉnh nơi người được tạm đình chỉ về cư trú… có trách nhiệm trung cầu giám 

định y khoa cấp tỉnh”).  

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 23 và tại tiểu mục 1.1 đến 1.3, Mục 1 Phần III 

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án tối cao, thì trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đề nghị thì cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm trưng cầu giám định để xác định tình 

trạng sức khỏe (Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án hình sự, hoặc người bị kết 

án).  

 - Về thời hạn Hoãn CHAPT đối với người bị bệnh nặng: Luật hiện hành và 

Bộ luật hình sự 2015 quy định “Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức 

khỏe được hồi phục”.  Như vậy sẽ rất khó cho việc xác định tình trạng sức khỏe 

sẽ hồi phục khi nào, khi nào cần xác định… Trong thực tiễn hiện nay các địa 

phương đã phải vận dụng chỉ cho hoãn 01 năm, nếu sau 01 năm đó sức khỏe vẫn 

chưa hồi phục mới cho hoãn tiếp… Nên cần có văn bản quy phạm pháp luật 
dưới luật quy định thời hạn Hoãn CHAPTđối với người bị bệnh nặng mỗi lần 

chỉ được 01 năm, sau 01 năm bị án phải cung cấp được tài liệu, căn cứ xác định 

sức khỏe chưa hồi phục… Tòa án mới cho hoãn tiếp. 

Trả lời: Quy định về thời hạn hoãn trong trường hợp bị bệnh nặng đến khi 

sức khỏe hồi phục là hướng dẫn thời hạn hoãn tối đa (có thể hoãn nhiều lần, 

đến khi khỏe hồi phục). Do vậy để đảm bảo việc thi hành Quyết định hoãn theo 

quy định tại khoản 6 Điều 24 Luật THAHS thì VKS cần phối hợp, thống nhất với  

với Tòa án cùng cấp về thời hạn được hoãn trong mỗi lần xét quyết định hoãn 

và tùy thuộc từng loại bệnh (tham khảo tài liệu trả lời vướng mắc năm 2014 

trang 28,29). 

  
 Câu 11 – (Bạc Liêu, T.T.Huế) :Việc hoãn chấp hành án phạt tù cho bị án 

với lý do: Đang bị bệnh nặng theo qui định tại điểm a, tiểu mục 7.1, mục 7 Nghị 
quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao. Tòa án cho bị án được hoãn là căn cứ vào Giấy chứng nhận 

sức khỏe của Trung tâm giám định y khoa. Nhưng tại điểm a, tiểu mục 7.1, 

mục 7 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao qui định: Là người bị bệnh nặng…Phải có kết 
luận của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên về việc người bị xử phạt tù bị bệnh nặng 

và nếu bắt họ đi chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. 
Như vậy, Giấy chứng nhận sức khỏe của Trung tâm giám định y khoa có được 

xem là kết luận của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hay không? vì hiện nay có bị án 
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được hoãn căn cứ vào Giấy chứng nhận sức khỏe của Trung tâm giám định y 

khoa. Do đó, khó khăn cho việc kiểm sát quyết định hoãn chấp hành án phạt tù 

theo qui định của pháp luật 

- Với những trường hợp được Hoãn CHAPTdo bị “bệnh nặng” căn cứ 

vào “kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên” và xác định “có thai” của “bệnh 

viện từ cấp huyện trở lên” nhưng chưa có văn bản quy định rõ kết luận của bệnh 

viện được hiểu như thế nào: Đó là nội dung kết luận của bác sỹ điều trị ghi trong 

bệnh án, kết quả siêu âm hay là một văn bản kết luận riêng của người có thẩm 

quyền trong bệnh viện? Thực tế, bệnh viện không ra văn bản kết luận riêng mà 

chỉ cung cấp bệnh án của bệnh nhân có thể hiện kết quả điều trị hoặc phiếu siêu 

âm(Bắc Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Quảng Ninh): . 

 

Trả lời: Điều kiện để xem xét Quyết định hoãn CHAPT trong trường hợp 

bệnh nặng vẫn thực hiện theo quy định tại điểm a, tiểu mục 7.1, mục 7 Nghị 
quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao qui định: Là người bị bệnh nặng…Phải có kết luận của Bệnh 

viện cấp tỉnh trở lên về việc người bị xử phạt tù bị bệnh nặng và nếu bắt họ đi 

chấp hành hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Giấy chứng nhận 

sức khỏe của Trung tâm giám định y khoa hướng dẫn không quy định. . 

 Kết luận của bệnh viện cấp tỉnh là căn cứ để hoãn, TĐC là kết luận trong 

Bệnh án hoặc kết luận riêng (Không nhất thiết phải có kết luận riêng). 

 

3. Hoãn CHAPT – lý do lao động duy nhất 
Câu 12 (Bạc Liêu, T.T.Huế) - Căn cứ vào đâu để xác định đối tượng là lao 

động duy nhất? vào những người có tên trong sổ hộ khẩu gia đình hay những 

người con của gia đình không có tên trong sổ hộ khẩu. 

Trả lời: Căn cứ để hoãn CHAPT trong trường hợp là lao động duy nhất 

theo thực hiện theo quy định tại điểm h, tiểu mục 1.3, mục 1 Phần III của Nghị 
quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao quy định: “Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người bị 
kết án thường trú về việc người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia 

đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt”. 

Như vậy, việc xác nhận phải căn cứ vào cả lý lịch bị án nêu trong bản án và hộ 

khẩu. Trường hợp người bị kết án có nhiều anh chị em thì những người con thực 

tế này đều phải có nghĩa vụ nuôi cha, mẹ theo quy định của khoản 2 Điều 71 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định quyền và nghĩa vụ chăm sóc nuôi 

dưỡng của con cái đối với cha mẹ, thay cho người phải đi chấp hành án theo.   

 
Câu 13 (Cao Bằng)  Về thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù: 

Tại điểm c khoản 1 Điều 61 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009; 

điểm c khoản 1 Điều 67 BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 đều 
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quy định: Người bị xử phạt tù có thể được Hoãn CHAPTtrong các trường hợp 

sau đây: 

a) Bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục. 

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho 

đến khi con đủ 36 tháng tuổi; 

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt 
tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm… 

Quy định này luôn bị vi phạm khi thực hiện trong thực tiễn bởi các nguyên 

nhân, điều kiện sau: 

- Đối với các đối tượng được Hoãn CHAPT ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi 

cao, thường có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do điều kiện địa lý khó 

khăn, không nghề nghiệp, nuôi con nhỏ thậm chí nhiều con nhỏ, Chồng hoặc Vợ 

mắc bệnh nặng mặc dù các bệnh đó không nằm trong quy định tại điểm a tiểu 

mục 7.1 mục 7 của Nghị quyết số 01/2007 ngày 02/10/2007, nhưng không thể 
lao động được như bệnh hậu sản, thần kinh tọa… Do vậy thời hạn được hoãn 01 

năm chưa thể khắc phục được khó khăn đặc biệt ( Là điều kiện được hoãn 

CHHPT ); việc cho hoãn tiếp theo là vi phạm, nhưng đưa đi chấp hành hình phạt 
tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt. Vậy Viện kiểm sát có kháng nghị 
không? 

Trả lời: Căn cứ vào tình hình thực tế, nếu điều kiện hoãn CHAPT không còn 

mà TAND vẫn quyết định cho hoãn thì VKS phải kháng nghị hủy quyết định 

hoãn CHAPT, yêu cầu áp giải bị án đi thi hành án.  

Trường hợp người bị kết án phạt tù có mức án từ 3 năm trở xuống, nếu xét 

thấy thực sự có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trong thời gian hoãn 

chấp hành tốt pháp luật và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội, 

thì không nhất thiết phải kháng nghị mà có thể vận dụng điểm c khoản 2 Điều 

62 BLHS năm 2015 sửa đổi 2017để đề nghị Tòa án xem xét miễn chấp hành 

hình phạt cho bị án hoặc áp dụng tiểu mục 7.2 mục 7 của Nghị quyết số 01/2007 

để xem xét tiếp tục hoãn CHAPT. 

 

4. Hoãn CHAPT – lý do nuôi con nhỏ 

Câu 14 – (Cao Bằng, Ninh Bình)  Trường hợp cả hai vợ chồng đều phạm 

tội, trong đó: Vợ được hoãn CHHPT vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau đó 

Chồng phạm tội và đang chấp hành hình phạt tù 08 năm tại Trại giam. Sau khi 

vợ nuôi con nhỏ đã đủ 36 tháng tuổi nhưng chồng vẫn chưa thụ hình xong, thì 

lại cho hoãn vì lý do hoàn cảnh là người lao động duy nhất, nhưng thời hạn hoãn 

chỉ được 01 năm mà chồng vẫn chưa về, Tòa án lại cho hoãn tiếp thì Viện kiểm 

sát có kháng nghị không? Việc đưa con nhỏ vào trung tâm bảo trợ được quy 

định tại văn bản nào? Cơ quan nào chịu trách nhiệm thực hiện? 

Trả lời: Trường hợp này VKS cần kháng nghị hủy quyết định Hoãn CHAPT, 

đưa bị án đi chấp hành án và con nhỏ làm thủ tục vào trung tâm bảo trợ xã hội 
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theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 quy định về 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Câu 15 (Bắc Giang) - Một số bị án được Tòa án cho hoãn thi hành án với 

lý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng khi con của họ đã đủ 36 

tháng tuổi và họ cũng không thuộc đối tượng được xem xét cho hoãn tiếp với 

lý do khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án hình sự ra quyết 

định áp giải họ đi chấp hành án thì bị án mang theo con nhỏ đi cùng. Do điều 

kiện của Trại tạm giam Công an tỉnh chưa có nhà trẻ ngoài khu giam giữ để 
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của người chấp hành án theo mẹ vào Trại 
nên cơ quan thi hành án hình sự lại phải đưa họ về. Vướng mắc, khó khăn này, 

cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã trao đổi với Trung tâm bảo trợ xã 

hội tỉnh Bắc Giang để đơn vị này thực hiện việc tiếp nhận các cháu, nhưng đến 

nay cũng chưa có kết quả. 

Trả lời: Ba ngành cần tổ chức họp thống nhất, nếu xét thấy thực tế thực sự 

khó khăn, nếu bắt đi thi hành án không có ai chăm sóc nuôi dưỡng con của họ, 

thì có thể xem xét tiếp tục cho hoãn, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp trên. 

 

 
Câu 16 (Cần Thơ, Hà Nội) Trường hợp người bị kết án là người phụ nữ 

được Hoãn CHAPT vì lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được 

hoãn để nuôi con thì lại mang thai và sinh con. Sau đó tiếp tục làm đơn xin hoãn 

chấp hành hình phạt tù. Vậy, có biện pháp hay quy định nào để giải quyết?  

Trả lời: Hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cũng như quy định là 

người bị kết án là phụ nữ được Hoãn CHAPT vì lý do nuôi con dưới 36 tháng 

tuổi bao nhiêu lần (Đây cũng là bất cập cần được pháp luật cũng như liên 

ngành tháo gỡ). Tuy nhiên trên thực tế thì vẫn phải làm thủ tục quyết định cho 

họ được hoãn. (Tham khảo tài liệu giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ số 

01/2017/GĐ-TANDTC trang 8-9)  

 

5. Áp giải thi hành án/ truy nã 

  
Câu 17 (Hà Nội)Truy nã người đã hết thời hạn tạm đình chỉ. 

Người đã hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, sau khi Tòa án ra 

quyết định thi hành án nhưng người này bỏ trốn thì Tòa án có văn bản yêu cầu 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi người được tạm đình chỉ chấp 

hành án phạt tù về cư trú ra quyết định truy nã.  

Tuy nhiên khi ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho bị án thì 

Tòa án nhân dân đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chỉ gửi 

Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho Cơ quan thi hành án hình sự 

Công an cấp huyện ngoài ra không kèm theo tài liệu nào khác (Bản án, quyết 
định thi hành án). Mặt khác thủ tục Truy nã trong giai đoạn thi hành án hiện nay 
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cần nhiều tài liệu (Bản án, quyết định thi hành án…). Do vậy việc hoàn thiện hồ 

sơ để làm thủ tục Truy nã đối với các bị án gặp khó khăn. 

Trả lời: - Mặc dù Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-

TANDTC ngày 9/10/2012 không quy định rõ ràng về thời gian Tòa án đề nghị truy 

nã, thời hạn CQTHAHS cấp tỉnh ra quyết định truy nã, nhưng để đảm bảo việc 

THAHS được kịp thời, đúng quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 

13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9/10/2012 thì việc đề nghị 
truy nã và ra Quyết định truy nã phải thực hiện ngay, khi có đủ căn cứ họ bỏ trốn. 

Nếu Cơ quan có thẩm quyền không thực hiện theo nguyên tắc này, VKSND phải 

yêu cầu hoặc kiến nghị thực hiện ngay.  

 

6 Xét miễn CHAPT. 

Câu 18 ( TT Huế)  

- Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2007 ngày 02/10/2007 của Hội đồng 

thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tại mục 2, tiểu mục 2.1 quy định: “Mắc bệnh 
hiểm nghèo” là trường hợp theo kết luận của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên thì 

người bị kết án đang bị những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có 

phương thuốc chữa trị.”.  

Trường hợp bị án bị bệnh suy thận mạn tính, được ghép thận phải điều trị 
dùng thuốc ức chế miễn dịch thường xuyên- suốt đời. Tại bệnh án không kết 
luận là bệnh nhiểm nghèo, sau đó bị án làm đơn xin xác nhận bệnh hiểm nghèo 

và được bệnh viện xác nhận. Đồng thời bị án có đơn xin giám định sức khỏe và 

tình trạng bệnh của mình. Trung tâm giám định pháp y tỉnh qua giám định Kết 
luận: Suy thận mạn từ giai đoạn IV trở lên là bệnh hiểm nghèo. Trường hợp này 

Kết luận của Trung tâm giám định pháp y Tỉnh có được xem như là kết luận 

của bệnh viện cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 01/2007 để Viện kiểm sát 

làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn chấp hành hình phạt cho bị án 

được không? 

Trả lời Trường hợp đã có kết luận của bệnh viện tỉnh bị căn bệnh nguy hiểm 

đến tính mạng, khó có phương thuốc cứu chữa( Tuy bệnh viện tỉnh không ghi 

đúng là mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nội dung nhận xét như vậy và, Kết luận 

của  Trung tâm giám định pháp y tỉnh xác định là bệnh hiểm nghèo cần phải 

được xem xét cho miễm CHAP. Căn cứ để miễn, hoãn, tạm đình chỉ cho bị án 

đều phải thực hiện theo quy định tại điểm a, tiểu mục 7.1, mục 7 Nghị quyết số 

01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối cao qui định: Là người bị bệnh nặng…Phải có kết luận của Bệnh viện cấp 

tỉnh trở lên về việc người bị xử phạt tù bị bệnh nặng và nếu bắt họ đi chấp hành 

hình phạt tù sẽ nguy hiểm đến tính mạng của họ. Như vậy bị án không có kết 

luận điều tri chỉ căn cứ Giấy chứng nhận sức khỏe của Trung tâm giám định y 

khoa thì chưa đảm bảo quy định về điều kiện miễn CHAPT. 

 

*Đối với bị án “Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người 

đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.”. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể áp dụng 
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tình tiết này nhằm hạn chế việc vận dụng tùy nghi để xét miễn chấp hành hình 

phạt đối với bị án. 

Khoản 2, 3 Điều 57 BLHS năm 1999 chỉ áp dụng đối với người phạm tội ít 

nghiêm trọng đã lập công trong thời gian được hoãn, tạm đình chỉ. Nhưng 

Khoản 2, 3, 4 Điều 62 BLHS năm 2015 quy định áp dụng cho người bị kết án 

phạt tù có thời hạn đến 3 năm và trên 3 năm (phạm tội ít nghiệm trọng, nghiêm 

trọng và rất nghiêm trọng, vd: Tội cướp tài sản khoản 1 Điều 168 có mức hình 

phạt từ 3 năm đến 10 năm tù). Đề nghị Liên ngành Trung ương có hướng dẫn áp 

dụng. 

Khoản 5 Điều 62 BLHS năm 2015 quy định miễn chấp hành hình phạt tiền 

còn lại cho người bị kết án. Theo quy định BLHS và TTHS về thi hành án phạt 
tiền thì Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) tiến hành kiểm sát. Đề 
nghị Vụ 8 có hướng dẫn trường hợp đề nghị miễn chấp hành hình phạt tiền còn 

lại cho người bị kết án thì Phòng 8 hay Phòng 11 lập hồ sơ kiểm sát và cử Kiểm 

sát viên tham gia phiên họp xét. 

Trả lời:  Căn cứ để xác định trường hợp là lao động duy nhất thực hiện theo 

quy định tại điểm h, tiểu mục 1.3, mục 1 Phần III của Nghị quyết số 

01/2001/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao quy định: “Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người bị kết án 

thường trú về việc người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình, 

nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt”. Như 

vậy, việc xác nhận phải căn cứ vào cả lý lịch bị án nêu trong bản án và hộ khẩu. 

Trường hợp người bị kết án có nhiều anh chị em thì những người con thực tế 

này đều phải có nghĩa vụ nuôi cha, mẹ theo quy định của khoản 2 Điều 71 Luật 

hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định quyền và nghĩa vụ chăm sóc nuôi 

dưỡng của con cái đối với cha mẹ, thay cho người phải đi chấp hành án.Hoàn 

cảnh gia đình đặ biệt khó khăn được hiểu là những hộ chuẩn nghèo, những hộ 

bị thên tai bão lũ…..hành vi của họ xét không còn nguy hiểm cho xã hội do 

chuyển biến của chính sách hình sự, bản thân đã nhận rõ tội không tái phạm… 

- Đối với hình phạt tiền (Miễn) theo Khoản 5 Điều 62 BLHS năm 2015 quy 

định miễn chấp hành hình phạt tiền còn lại cho người bị kết án. Theo quy định 

BLHS và TTHS về thi hành án phạt tiền thì Phòng kiểm sát thi hành án dân sự 

(Phòng 11) tiến hành kiểm sát và đề nghị miễn chấp hành hình phạt tiền còn lại 

cho người bị kết án .. 

 

 

7. Chấp hành án phạt tù – chế độ PN 
Câu 19: Đối với trường hợp bị án đến tự nguyện thi hành án thì có cần phải 

xác định tình trạng sức khỏe ban đầu hay không? Và nếu có thì phải thực hiện 

như thế nào? (Thừa Thiên Huế) 

Trả lời:  
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Tại Khoản 2 Điều 3, Điều 16 trong Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Điều 

3 Thông tư 33/2017/TT-BCA ngày 19 tháng 9 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định cụ thể về việc cơ sở giam giữ có trách nhiệm tiếp nhận người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam nên trường hợp bị án đến tự nguyện thi hành án, cơ sở 

giam giữ có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra thân thể khi tiếp nhận 

theo đúng quy định của pháp luật. 

 
Câu 20 (Bạc Liêu) Mục 2 Chương III Luật THAHS quy định về chế độ ăn, 

mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân. Như vậy, người bị kết án có 

quyết định thi hành án, đang chờ Quyết định của Cơ quan quản lý thi hành án 

hình sự thuộc Bộ Công an quyết định đưa đi chấp hành án tại Trại giam (thường 

gọi là phạm nhân chờ chuyển) có được hưởng các chế độ này hay không?  

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật thi hành án hình sự  quy 

định “3…Trong thời gian chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù, người chấp 

hành án được hưởng chế độ như đối với phạm nhân.”. Vì là đang phải tạm giam 

trong “buồng tạm giam chờ chuyển trại trại giam, phân trại quản lý phạm 

nhân”. Do vậy chế độ được hưởng đều phải thực hiện như chế độ tạm giam hiện 

hành theo nghị định số 120/2017 ngày 6/11/2017 Đối tượng này chỉ được hưởng 

chế độ tạm đình chỉ trong thời gian chờ chuyển trại giam, phân trại quản lý phạm 

nhân như phạm nhân trong trại giam, phân trại quản lý phạm nhân. 

 

Câu 21 (Bạc Liêu) Chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa còn 

nhiều khó khăn, phức tạp do chưa có buồng bệnh chuyên dùng theo khoản 2 

Điều 48 Luật THAHS và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT 

ngày 19/10/2015 giữa Bộ Công an, Bộ quốc phòng và Bộ y tế Hướng dẫn việc 

khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước đối với 

người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học 

sinh trường giáo dưỡng do Bộ Công an, Bộ quốc phòng quản lý tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Thực tế đã qua có người bị tạm giữ, tạm giam và 

phạm nhân khi đưa đến bệnh viện đa khoa phải nằm chung với người bệnh bình 

thường. Đối với những trường hợp này khi nằm viện phải cùm chân hoặc tay, 

nên gây phản cảm rất lớn đối với người thân và những người dân xung quanh. 

Do đó, đề nghị các ngành Trung ương có liên quan sớm có văn bản hướng dẫn 

cụ thể địa phương thực hiện. 

Trả lời: Kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và phạm 

nhân đề xuất giám đốc Công an tỉnh phối hợp sở y tế, bệnh viện  xây dựng khu 

khám chữa bệnh đúng theo quy định tại DD9 thông tư số 35/2017/TT ngày 

19/09/2017 (TT05/2003). 

 
Câu 22: (Bình Thuận):  Thời gian để quyết định công nhận phạm nhân vi 

phạm kỷ luật đã tiến bộ    

Đoạn 3 điểm C Điều 7 Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011 Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại 
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chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Quy định: “Thời gian để được xem xét, ra 

quyết định công nhận phạm nhân vi phạm kỷ luật đã tiến bộ là sáu tháng đối với 

phạm nhân bị kỷ luật khiển trách hai lần trong kỳ xếp loại hoặc bị kỷ luật cảnh 

cáo, tính từ ngày công bố quyết định kỷ luật; chín tháng đối với phạm nhân bị 
giam tại buồng kỷ luật, tính từ ngày được ra khỏi nhà kỷ luật. Đối với phạm 

nhân bị kỷ luật cảnh cáo từ hai lần trở lên trong một năm hoặc vi phạm pháp luật 
đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì sau một năm, tính từ ngày được 

ra khỏi nhà kỷ luật của lần sau cùng hoặc ngày bản án mới có hiệu lực pháp luật 
thì được Giám thị trại giam, trại tạm giam hoặc Thủ trưởng cơ quan Thi hành án 

hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định công nhận là phạm nhân vi 

phạm kỷ luật đã cải tạo tiến bộ”. 

Vậy trường hợp phạm nhân trong một năm, ngoài việc bị kỷ luật cảnh cáo, 

còn bị một hoặc nhiều lần giam tại buồng kỷ luật, thì thời gian để được xem xét, 

quyết định công nhận tiến bộ phải thực hiện như thế nào?. 

Trả lời: Căn cứ Đoạn 3 điểm C Điều 7 Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 

27/6/2011 Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt 

tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thì căn cứ đoạn 2 “…chín 

tháng đối với phạm nhân bị giam tại buồng kỷ luật, tính từ ngày được ra khỏi 

nhà kỷ luật” của lần sau cùng để xem xét, quyết định công nhận tiến bộ. Từ 

ngày 29/03/2018 thời gian công nhận phạm nhân cải tạo tiến bộ  thực hiện theo 

thông tư sos 06/2018/TT- BCA ngày 12/02/2018 

 

Về việc gửi quyết định hoãn THAPT  
Câu 23 (Sóc Trăng) Điều 23 Luật THAHS chưa quy định Tòa án có trách 

nhiệm gửi quyết định hoãn thi hành án phạt tù cho Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn (là nơi được giao một số nhiệm vụ thi hành án) để quản lý bị án được 

hoãn thi hành án, dẫn đến tình trạng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không 

quản lý được các đối tượng về cư trú tại địa phương, phần lớn họ đi xa, đi nơi 

khác làm ăn, khi triệu tập đến Cơ quan Thi hành án để nhận bản án, quyết định 

thi hành án gặp rất nhiều khó khăn, thường chậm theo quy định của PL. 

=> Tham khảo tài liệu trả lời những khó khăn, vướng mắc phần công tác thi 

hành án hình sự năm 2014. 

 Luật THAHS không quy định việc gửi quyết định hoãn, cho UBND cấp 

xã nơi bị án về cư trú nhưng có quy định việc gửi QĐ hoãn cho CQTHAHS CA 

cấp huyện. Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật THAHS thì CQ THAHS 

Công an cấp huyện có nhiệm vụ giúp trưởng công an huyện quản lý, chỉ đạo 

công tác THAHS trên địa bàn, trong đó có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm 

tra đối với cấp xã về công tác THAHS. Do vậy, khi thực hiện nhiệm vụ này, CQ 

THAHS Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã  biết 
về việc TĐC, hoãn đó. 
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Câu 24: (Cần Thơ, Hà Nội) Điều 24 Luật THAHS 2010 chưa quy định 

trường hợp người được Hoãn CHAPT chuyển nơi cư trú sẽ giải quyết như thế 
nào? 

Trả lời: Trong trường hợp này, Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Cư 

trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 

35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an, quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Mà 

theo đó, đối tượng được hoãn thi hành án phạt tù thuộc trường hợp tạm thời 

chưa giải quyết thay đổi nơi cư trú, trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi 

nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó. Như vậy, đối 

tượng hoãn thi hành án vẫn có quyền chuyển nơi cư trú, nhất là trong những 

trường hợp khách quan phải chuyển, như thực hiện chủ trương di dân để 

nhường đất cho Nhà nước thực hiện các dự án quốc gia; xây dựng công trình 

thủy điện; tránh thiên tai; thảm họa môi trường; …Khi đối tượng chuyển cư trú 

ra ngoài địa bàn từ phạm vi huyện thì việc nắm tình hình chấp hành quyết định 

hoãn chấp hành hình phạt tù của cơ quan Thi hành án hình sự đối với Ủy ban 

nhân dân cấp xã của huyện khác và ngược lại, Ủy ban nhân dân xã đó có trách 

nhiệm phải báo cáo tình hình người được hoãn cho cơ quan Thi hành án nơi đối 

tượng chuyển đi hay không ? Đây còn là “khoảng trống” pháp luật chưa có 

hướng dẫn và quy định cụ thể, cần có hướng dẫn của liên ngành. 

    Điều 4 Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú do Bộ Công an 

ban hành ngày 30/11/2010, cụ thể:“Điều 4. Hạn chế quyền tự do cư trú: 

1. Người dưới đây, trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời 

chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú, trừ trường hợp có sự đồng ý 

cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó: 

a) Người đang bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi 

nơi cư trú; 

b) Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được 

hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người 

đang bị quản chế; 

c) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ 

sở giáo dục, nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành. 

2. Người đang bị áp dụng phạt cấm cư trú thì không giải quyết các thủ tục về đăng 

ký thường trú, tạm trú tại những địa phương mà Tòa án cấm người đó cư trú.” 

Như vậy, để được thay đổi nơi cư trú, thì đối tượng phải được sự đồng ý cho thay 

đổi nơi cư trú bằng văn bản của tòa án ra quyết định áp dụng án treo. Hiện nay vẫn 

chưa có quy định cụ thể về trường hợp nào thì được phép thay đổi nơi cư trú, trường 

hợp nào thì không, tòa án cho thay đổi nơi cư trú theo thủ tục nào. 

Tuy nhiên, đối tượng cần làm đơn xin thay đổi nơi cư trú gửi đến tòa án. 

Trên cơ sở đơn đó, tòa án sẽ xem xét giải quyết. Nếu không thì cần áp dụng hình 

thức xử lý “không chấp hành bản án’” để áp giải hoặc truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo tội danh này. 
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Tuy nhiên: Theo Điều 84, 85, 88 LTHAHS thì người chấp hành án phạt cấm 

cư trú không được cư trú ở những nơi cấm cư trú, khi có lý do chính đáng và 

được sự đồng ý của UBND cấp xã nơi bị cấm cư trú thì mới được đến địa 

phương đó ở trong thời hạn nhất định; Khi người chấp hành án đến cư trú tại 

địa phương không được phép đến cư trú thì UBND cấp xã nơi đó lập biên bản 

và buộc rời khỏi địa phương đó (nếu không được phép). Do vậy, không có việc 

thay đổi nơi cư trú đến những nơi cấm cư trú đối với người chấp hành án cấm 

cư trú. Việc họ thay đổi nơi cư trú đến những nơi không bị cấm, hiện chưa có 

hướng dẫn về thủ tục hồ sơ.  

Theo Điều 90, 91, 92, 93 LTHAHS thì người THA quản chế chỉ được phép đi 

khỏi nơi quản chế khi được người có thẩm quyền cho phép theo thời hạn quy 

định; Do vậy, trong thời gian chấp hành án Quản chế không được thay đổi nơi 

cư trú. 

Người đang được hoãn, TĐC thay đổi nơi cư trú, hiện chưa có hướng dẫn 

xử lý. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 32 LTHAHS thì người 

được hoãn, TĐC đi khỏi nơi cư trú phải được sự đồng ý của UBND xã hoặc đơn 

vị quân đội đang quản lý người đó. Do vậy, người được hoãn, TĐC khi thay đổi 

nơi cư trú (đã được UBND xã đồng ý) phải tuân thủ các cam kết về việc chấp 

hành nghĩa vụ THA, khi nhận được Thông báo hết thời gian hoãn, TĐC phải 

chấp hành án theo quy định. UBND xã đang quản lý người được hoãn, TĐC nên 

phối hợp với UBND xã nơi người đó đến cư trú để quản lý người được hoãn, 

TĐC được chặt chẽ. 

 

II.Thi hành án ngoài hình phạt tù. 

 

1,Về việc bị án không có mặt tại địa phương, thay đổi nơi cư trú 
Câu 25 Trường hợp bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không 

giam giữ không có mặt tại địa phương nơi cư trú (thường trú) theo quyết định 

trong bản án của Tòa án, Cơ quan THAHS không thể thực hiện việc triệu tập bị 
án đến; không thể bàn giao hồ sơ cho UBND xã tiến hành giám sát, giáo dục, dẫn 

đến việc bản án không được thi hành trên thực tế. Hiện Luật thi hành án hình sự 

không có quy định trường hợp này và cũng chưa có văn bản nào hướng dẫn giải 
quyết vấn đề trên.(Bắc Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Bắc Ninh, Tây Ninh, 

Quảng Ngãi). 

          Trả lời:  
Đây là những vướng mắc phát sinh trong thực tế ở nhiều địa phương, hiện 

luật chưa hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. VKSNDTC (Vụ 8) ghi nhận những ý 

kiến của VKS các địa phương để tham gia xây dựng Thông tư liên tịch trong 

thời gian tới. 

Thời điểm hiện tại, VKSNDTC đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số 

quy định về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước 
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một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm một 

số công việc nhất định, trong đó sẽ có những quy định cụ thể giải quyết những 

vướng mắc nêu trên. Thông tư liên tịch dự kiến sẽ ban hành đầu năm 2018. Tuy 

nhiên, trong khi chưa có Thông tư hướng dẫn, đề nghị VKS các địa phương 

tham khảo tài liệu trả lời khó khăn, vướng mắc tại cuộc tập huấn nghiệp vụ năm 

2014 

          Câu 26. Người phải chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, án treo 

đang trong thời gian thử thách đã tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú, chính quyền địa 

phương không biết họ đi đâu và làm gì, do vậy thời gian thử thách của những 

người trong trường hợp này được tính như thế nào? Hồ sơ người thi hành án treo 

do UBND cấp xã quản lý hay do CQ THAHS Công an cấp huyện quản lý theo 

dõi? (Đăk Nông). 

         Trả lời:  
Đối với các trường hợp Người phải chấp hành án phạt cải tạo không giam 

giữ, án treo đang trong thời gian thử thách đã tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú, khi đi 

không xin phép chính quyền địa phương và người được phân công theo dõi, 

giám sát, giáo dục, chính quyền địa phương không biết họ đi đâu và làm gì,  

Luật chưa có quy định về việc áp dụng chế tài đối với các trường hợp này. Vì 

vậy không có căn cứ để kéo dài thời gian thử thách đối với họ. Đối với các 

trường hợp này, UBND cấp xã  và CQTHAHS Công an cấp huyện nơi người bị 
kết án đang cư trú vẫn tiếp tục thực hiện các quy định về án treo, CTKGG theo 

quy định tại Chương V Luật THAHS. 

Hồ sơ thi hành án treo do UBND cấp xã quản lý theo quy định của Luật 
THAHS. 

Câu 27. Đối với trường hợp người chấp hành án treo thay đổi nơi cư trú 

trong phạm vi huyện thuộc tỉnh, hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định 

về việc Viện kiểm sát phải thông báo cho Viện kiểm sát nơi người chấp hành 

án treo đến cư trú về việc thay đổi đó nên Viện kiểm sát nơi người chấp hành 

đến cư trú không nắm bắt kịp thời các trường hợp này để thực hiện công tác 

kiểm sát theo quy định.(Điện Biên) 

Trả lời: 
Hiện Luật không có quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, công tác kiểm sát 

hoạt động tư pháp là hoạt động thường xuyên của Viện kiểm sát. Do đó, khi tiến 

hành kiểm sát trong lĩnh vực THAHS, Viện kiểm sát phải theo dõi và quản lý 

chặt chẽ các QĐ, Bản án của Tòa án đã xét xử sơ thẩm cùng cấp (ngay khi chưa 

có hiệu lực pháp Luật) để kịp thời kiểm sát việc ra QĐ về THA và việc tổ chức 

thi hành đến khi người bị kết án thi hành xong và xóa án tích. Luật THAHS 

không quy định CQTHAHS cấp huyện khi lập hồ sơ, giao bị án về nơi cư trú 

phải Thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, do vậy, VKS cần thường xuyên 

phối hợp với các cơ quan THAHS cùng cấp, chủ động nắm bắt tình hình, thực 

hiện chức năng kiểm sát việc thi hành án của các cơ quan được giao nhiệm vụ 

thi hành án. 
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Câu 28. Chưa quy định việc cơ quan thi hành án hình sự huyện phải thông 

báo cho Viện kiểm sát cùng cấp khi chuyển hồ sơ án treo, cải tạo không giam 

giữ cho UBND cấp xã hoặc gửi các giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian 

thử thách, thời hạn án phạt. Dẫn đến việc kiểm sát phát hiện vi phạm không kịp 

thời. (Điện Biên) 

Trả lời: 
        Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật hiện hành không 

quy định CQTHAHS cấp huyện phải thông báo cho VKS khi chuyển hồ sơ cho 

UBND cấp xã hoặc gửi giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách, 

thời hạn án phạt. VKSNDTC (Vụ 8) nhận thấy việc yêu cầu CQTHAHS cấp 

huyện phải lập hồ sơ lưu là không cần thiết. Viện kiểm sát các địa phương cần 

phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ động hơn nữa trong công tác kiểm 

sát để phát hiện vi phạm kịp thời. 

 

2, Về việc cấp giấy chứng nhận 
          Câu 29. Trường hợp khi hết thời gian thử thách của án treo, hết thời 

hạn của án phạt cải tạo không giam giữ thì những bị án này có được xem là đã 

chấp hành xong thời gian thử thách, chấp hành xong án phạt cải tạo không giam 

giữ và có được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách, chấp 

hành xong án phạt cải tạo không giam giữ hay không ? Ngày 21/6/2017, Cục 

C83 Tổng cục VIII - Bộ Công an có công văn số 746/C83-P3 V/v giải quyết 
trường hợp người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ vắng mặt nơi cư trú 

hướng dẫn những trường hợp này tạm thời chưa cấp giấy chứng nhận chấp hành 

xong án phạt, chờ có văn bản hướng dẫn của liên ngành. Đến nay những trường 

hợp này phải giải quyết như thế nào ? (Tây Ninh) 

          Trả lời: 
Xét về nguyên tắc, Luật THAHS và các văn bản quy phạm pháp luật chưa 

có quy định về chế tài đối với những trường hợp trên. Công văn số 746/C83-P3 

của Cục C83 Tổng cục VIII Bộ Công an không phải là văn bản pháp quy hoặc 

hướng dẫn của Liên ngành, nên khi hết thời hạn chấp hành án, Cơ quan THAHS 

vẫn phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho họ (nếu họ không 

phạm tội mới, chết,..).  

Hiện Liên ngành Trung ương đang họp bàn thống nhất phương pháp giải 
quyết các trường hợp này và sẽ có hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch trong 

thời gian tới. 

3, Về việc căn cứ xác định thời điểm bắt đầu tính thời hạn của hình phạt 
cải tạo không giam giữ 

Câu 30. Căn cứ xác định thời điểm bắt đầu tính thời hạn của hình phạt cải 
tạo không giam giữ? Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng không hướng dẫn cụ thể mà 

chỉ có phần chú thích tại biểu mẫu số 4 có ghi: "Ghi theo ngày, tháng, năm được 

xác định trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành. Nếu trong bản án đó 

không xác định ngày, tháng, năm thì ghi: kể từ ngày cơ quan, tổ chức giám sát, 
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giáo dục người đó nhận được quyết định này và bản sao bản án". Như vậy, thời 

điểm bắt đầu có hiệu lực của án phạt cải tạo không giam giữ quy định chưa rõ 

ràng, cách hiểu và nhận thức chưa thống nhất. (Nghệ An) 

Trả lời: 
Ngày 22/10/2010, Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 

02/2010/NQ – HĐTP bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-

HĐTP ngày 2/10/2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007 

của Hội đồng thẩm phán TANDTC.  

Việc tính thời điểm bắt đầu có hiệu lực của án phạt cải tạo không giam giữ 

thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2010/NQ - HĐTP: 

“Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ là ngày cơ quan, tổ 

chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi 

hành án và bản sao bản án. Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam 

giữ phải được tuyên trong phần quyết định của bản án”. Hiện tại, khi chưa có 

Hướng dẫn mới thì vẫn thực hiện theo Nghị quyết trên. 

 

Câu 31. Đối với Điều 73 Luật THAHS: Thủ tục thi hành quyết định thi 

hành án phạt cải tạo không giam giữ: 

“1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thi 

hành án, cơ quan THAHS Công an cấp huyện, cơ quan THAHS cấp quân khu có 

nhiệm vụ triệu tập người chấp hành án đến trụ sở cơ quan thi hành án để ấn 

định thời gian người chấp hành án có mặt tại Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị 
quân đội được giao giám sát, giáo dục và cam kết việc chấp hành án, lập hồ sơ 

thi hành án...” 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2010/NQ - HĐTP ngày 

22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  hướng dẫn “Thời 

điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ là ngày cơ quan, tổ chức 

được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án 

và bản sao bản án. Thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ phải 

được tuyên trong phần quyết định của bản án”.  

 Tòa án nhân dân các cấp  tuyên án phạt cải tạo không giam giữ đều tính thời 

điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ kể từ ngày Uỷ ban nhân dân 

cấp xã nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án chứ không tuyên án 

phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật THAHS. Vì 

vậy cần có văn bản hướng dẫn thống nhất giữa Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP 

ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và khoản 1 Điều 

73 Luật THAHS. (Thái Bình, Trà Vinh) 

Trả lời: 
Nghị quyết số 02/2010/NQ - HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 

01/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 

2/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TANDTC có hiệu lực từ ngày 06/12/2010 

không mâu thuẫn với Điều 73 Luật THAHS. Bởi lẽ: Điều 73 Luật THAHS quy 
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định về Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ. 

Còn khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2010/NQ - HĐTP ngày 22/10/2010 quy định 

về thời điểm bắt đầu tính thời gian cải tạo không giam giữ  
 
4 Về thời gian thử thách án treo 
       Câu 32. Theo hướng dẫn tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP 

ngày 06.11.2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Thời gian 

thử thách của án treo được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Tuy nhiên, thực tế 
nhiều trường hợp mức án tuyên phạt và thời gian thử thách ngắn, người được 

hưởng án treo (thông thường là tại ngoại) có kháng cáo nên cấp phúc thẩm phải 
thụ lý giải quyết, đến khi bản án có hiệu lực pháp luật thì Tòa án đã xét xử sơ 

thẩm ủy thác cho Tòa án nơi người bị kết án cư trú để ra quyết định thi hành 

án…thì thời gian thử thách gần như không còn hoặc đã hết. Như vậy, thời gian 

trước khi tổ chức thi hành án, người bị kết án không ai quản lý, theo dõi, giám 

sát nên không xác định được việc chấp hành pháp luật của họ như thế nào. Do 

đó, hiệu lực, hiệu quả của công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án không 

cao. Cần có hướng dẫn, quy định thời gian chấp hành án của án treo, án phạt cải 
tạo không giam giữ kể từ ngày người bị kết án đến UBND cấp xã hoặc đơn vị 
được giao giám sát, giáo dục làm cam kết chấp hành án.(Quảng Ngãi). 

        Trả lời: 
Việc tính thời gian thử thách của án treo Thực hiện theo quy định tại Điều 4 

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 6/11/2013 của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo:  Thời 

điểm bắt đầu tính thời gian thử thách là ngày tuyên án đầu tiên cho hưởng án 

treo. 

 Thời gian thử thách của án treo được tính từ ngày tuyên án sơ thẩm, mặc dù 

bản án sơ thẩm ấy chưa có hiệu lực pháp luật. Điều này hoàn toàn có lợi cho 

người bị kết án, thể hiện đúng nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự. 

Câu 33.  Người chấp hành án đang chấp hành quyết định thi hành án treo 

của bản án sơ thẩm, nhưng lại bị bản án phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm hủy toàn 

bộ bản án sơ thẩm, thì trường hợp này người đang chấp hành án treo của bản án 

sơ thẩm được giải quyết như thế nào? (Phú Yên) 

Trả lời: 

 Trong trường hợp này, Tòa án cấp sơ thẩm phải hủy Quyết định thi hành án 

của người đang chấp hành án treo. Nếu trong trường hợp đã chấp hành xong và 

đã cấp giấy chứng nhận thì Cơ quan thi hành án hình sự phải hủy cả giấy chứng 

nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách của án treo.  

 

5, Về nhiệm vụ của UBND  
Câu 34.  Luật THAHS chưa quy định thời hạn ra quyết định phân công 

người giám sát, giáo dục của UBND cấp xã, do đó, nhiều trường hợp ra quyết 
định phân công người giám sát giáo dục chậm nhưng thiếu căn cứ pháp lý để 
xác định vi phạm điều khoản nào, chậm bao nhiêu ngày? Trách nhiệm của người 
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được phân công theo dõi, giáo dục, giám sát bị án khi bị án phạm tội mới trong 

thời gian được phân công theo dõi (Nghệ An, Cần Thơ, Khánh Hòa). 

Trả lời: 
Theo quy định tại Điều 18, Điều 63, Điều 74 Luật THAHS thì việc tổ chức, 

giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, CTKGG thuộc trách nhiệm của 

UBND cấp xã. Muốn tổ chức thi hành án được, UBND cấp xã phải phân công 

người trực tiếp giám sát, giáo dục. Vì vậy, ngay sau khi nhận hồ sơ thi hành án, 

cần phân công người trực tiếp giám sát giáo dục. 

 

Câu 35.  Tại khoản 2 Điều 60 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 

và Điều 264 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 đều quy định: Người bị phạt tù được 

hưởng án treo…được giao cho cơ quan, tổ chức nơi họ cư trú hoặc làm việc để 
giám sát, giáo dục…Nhưng Điều 25 Luật THAHS quy định giao cho Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm vụ này. Mặc dù mâu thuẫn này đã được 

Điều 181 Luật THAHS có hiệu lực 01/7/2011 quy định: " Kể từ ngày Luật này 

có hiệu lực, các quy định của BLHS, BLTTHS về thi hành án tử hình, thi hành 

án phạt tù…có nội dung trái với luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này 

". Nhưng khoản 2 Điều 65 BLHS năm 2015 có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2018 

vẫn quy định: " Trong thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án 

treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc…để giám sát, giáo dục…". 

Vậy, thực hiện theo quy định của Luật nào?(Cao Bằng) 

    Trả lời: 
VKSNDTC (Vụ 8) ghi nhận những ý kiến của địa phương để góp ý sửa đổi 

các quy định về THAHS trong thời gian tới. Hiện Liên ngành Trung ương đang 

họp bàn thống nhất phương pháp giải quyết vấn đề này và sẽ có hướng dẫn cụ 

thể tại Thông tư liên tịch trong thời gian tới. 

Trước mắt, việc quản lý người chấp hành án treo, CTKGG giao cho Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật THAHS hiện hành. Tuy 

nhiên, từ 01/01/2018 sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới của Liên ngành Trung 

ương.  

Câu 36. Công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án được hưởng án treo, cải 
tạo không giam giữ tại UBND xã còn chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức, 

còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Có nhiều bị án, UBND cấp xã không 

tiến hành tổ chức giám sát, giáo dục, dẫn đến việc bản án không được thực hiện 

trên thực tế. Công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các bị án về việc thi hành án 

treo, cải tạo không giam giữ cũng như công tác lập hồ sơ xét miễn, giảm thời gian 

thử thách của án treo, rút ngắn thời gian cải tạo không giam giữ còn chưa được 

UBND các xã triển khai thường xuyên. Đây là hạn chế lớn nhưng cũng chưa có 

hình thức nào khuyến khích hoặc kỷ luật về việc không lập được hồ sơ xét miễn, 

giảm thời gian thử thách của án treo, rút ngắn thời gian cải tạo không giam giữ. 

(Bắc Ninh) 

Trả lời: 
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Đây là thực tế diễn ra ở nhiều địa phương, do công tác kiểm tra, hướng dẫn của 

Cơ quan THAHS hai cấp tỉnh, huyện chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, cần 

đề cao trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt 
động THAHS. Nếu phát hiện vi phạm, cần kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị 
đối với UBND các cấp để yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục vi phạm, tồn tại. 

 

Câu 37.  Điểm i khoản 1 Điều 63 và điểm k khoản 1 Điều 74 Luật THAHS 

có quy định UBND xã phải “Thực hiện thống kê, báo cáo cơ quan THAHS có 

thẩm quyền về kết quả thi hành án” nhưng lại không có điều khoản nào quy 

định thực hiện thống kê, báo cáo theo kỳ thống kê nào, tuần, tháng, năm. (Điện 

Biên) 

        Trả lời: 

        Việc thực hiện thống kê, báo cáo của UBND cấp xã về công tác 

THAHS thực hiện theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý THAHS theo quy định 

tại Thông tư 63/2011/TT-BCA ngày 7/9/2011 của Bộ Công an. 

 

Câu 38. Đối với người chấp hành án treo trước ngày 01/01/2018 mà sau 

ngày 01/01/2018 họ vẫn còn thời gian thử thách phải chấp hành, nếu họ cố ý vi 

phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án 2 lần trở lên, thì có áp dụng 

khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 để buộc họ chấp hành hình phạt tù 

của bán án đã cho hưởng án treo hay không? (Quảng Ngãi) 

Trả lời: 
        Căn cứ:  

       - Khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Điều luật quy 

định một tội phạm mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới 

hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách 

nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và quy định khác 

không có lợi cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm 

tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành”; 

       - Khoản b Điều 2 Nghị quyết 41/2017/QG14 ngày 20/6/2017 quy định: 

“b, Các điều khoản của Bộ luật hình sự năm 2015 xóa bỏ một tôi phạm, một 

hình phạt , một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm 

nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích 

và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả 

những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 

mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối 

với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích” 

       Bộ luật hình sự năm 2015 quy định theo hướng có lợi cho người phạm 

tội. Do vậy, trong trường hợp người chấp hành án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án 02 lần trở lên thì không áp dụng khoản 5 

Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.  

7  Về nhiệm vụ của CQTHA HS 
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Câu 39. Đối với các trường hợp bị xử phạt tù giam nhưng tại ngoại và xử 

phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ: Sau khi bản án có hiệu 

lực pháp luật, Tòa án ra quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự 

Công an cấp huyện tiến hành lập hồ sơ và chuyển giao hồ sơ cho Trại tạm giam 

và UBND các xã (các trường hợp xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo 

không giam giữ) nhưng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện không 

lập hồ sơ lưu. Khi Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp không có hồ sơ để 
kiểm tra nên rất khó khăn trong việc phát hiện vi phạm. (Bắc Giang) 

Trả lời: 
        Khoản 2 điều 15 Luật thi hành án hình sự quy định cơ quan thi hành án 

hình sự Công an cấp huyện có nhiệm vụ “Tiếp nhận bản án, quyết định thi hành 

án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho UBND 

cấp xã…”, không quy định CQTHAHS Công an cấp huyện phải lập hồ sơ lưu. 

Như vây, trách nhiệm quản lý hồ sơ thi hành án trên là của UBND cấp xã. 

 

Câu 40. Luật thi hành án hình sự không quy định thời hạn cụ thể kể từ khi 

nhận hồ sơ đã chấp hành xong thời gian thử thách của người THA treo; án cải 
tạo không giam giữ thì CQTHAHS phải cấp giấy chứng nhận đã chấp hành 

xong hình phạt. Điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác kiểm sát thi hành án 

hình sự. Vì thực tế rất nhiều trường hợp sau khi nhận được hồ sơ, CQTHAHS 

Công an cấp huyện không cấp giấy chứng nhận kịp thời mà để kéo dài thời gian 

gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người chấp hành án.(Quảng Ngãi, Điện Biên). 

Trả lời: 
       Luật thi hành án hình sự chưa quy định rõ lúc nào thì CQTHAHS phải 

cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách, nhưng tại khoản 3 

Điều 62 LTHAHS đã quy định UBND xã, trước khi hết thời gian thử thách 3 

ngày phải giao hồ sơ cho CQTHAHS cấp huyện để xem xét và cấp giấy chứng 

nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách cho người được hưởng án treo. Do 

vậy, trong thời gian chấp hành thời gian thử thách còn lại, CQTHAHS cấp 

huyện phải kiểm tra xem xét và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời 

gian thử thách cho người được hưởng án treo sau khi hết thời gian thử thách 

(nếu người đó không phạm tội mới) 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 73 LTHAHS thì trước khi hết thời hạn thi 

hành án 3 ngày, UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ thi 

hành án cho CQTHAHS cấp huyện để cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong 

án phạt cải tạo không giam giữ ngay khi hết thời hạn chấp hành án. Do vậy, 

ngay sau khi hết thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ, CQTHAHS 

phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cho người thi hành án. 

  

Câu 41. Tại điểm b khoản 2 Điều 61 LTHAHS quy định Tòa án phải gửi 

Quyết định thi hành án cho VKS. Tuy nhiên, tại khoản 3 LTHAHS lại không 

quy định CQTHAHS phải gửi giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử 

thách. Trong khi đó, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Luật TCVKSND 

năm 2014 quy định: “2. Khi kiểm sát thi hành án hình sự, VKSND có nhiệm vụ, 
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quyền hạn sau đây: a) Yêu cầu Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ 

chức được giao một số nhiêm vụ thi hành án hình sự tự kiểm tra việc thi hành án 

hình sự và thông báo kết quả cho VKSND; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan 

đến việc thi hành án hình sự”. Như vậy, có sự mâu thuẩn trong quy định của 

pháp luật. Viện kiểm sát là cơ quan có chức năng kiểm sát thi hành án hình sự 

và Cơ quan THAHS phải cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thi hành 

án hình sự cho Viện kiểm sát.(Quảng Bình, Đắk Nông, Quảng Ngãi). 

Trả lời: 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) nhận thấy quy định như trên là không 

mâu thuẫn. Do vậy, đề nghị VKS địa phương thực hiện theo quy định pháp luật 
hiện hành. Trong trường hợp cần thiết, VKS có thể thực hiện quyền yêu cầu Tòa 

án, CQTHAHS, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự 

cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan (quy định tại Điều 141 Luật thi hành án 

hình sự). 

 

Câu 42.  Việc ủy thác thi hành án hình sự hiện không được quy định trong 

Luật thi hành án hình sự. Do vậy, khi ủy thác thi hành án hình sự hiện nay gặp 

nhiều khó khăn trong việc xác định thời gian tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ ủy thác gồm 

những tài liệu gì, trước khi tòa án ủy thác thi hành án đến địa phường khác có 

phải trực tiếp đi xác minh hay không, vì có những trường hợp tòa án ủy thác thi 

hành án đến địa phương nhưng bị án không có mặt hoặc chuyển nơi khác (Bắc 

Ninh) 

Trả lời: 
Nội dung vướng mắc này đã được trả lời tại Hội nghị tập huấn tháng 8/2014, 

nhưng Vụ 8 vẫn giải đáp lại như sau: Việc ủy thác thi hành án đã được quy định 

tại Điều 256 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và mục 2.1 phần I Nghị quyết 
số 02/2007-NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao nên Luật thi hành án hình sự không quy định. Về thủ tục hồ sơ gửi 

cho cơ quan nhận ủy thác và việc xác minh địa chỉ được thực hiện theo các quy 

định của BLTTHS và Nghị quyết số 02/2007-NQ-HĐTP ngày 02/10/2007. 
 
Câu 43. Qua thực tiễn công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong 

công tác thi hành án treo tại Ủy ban nhân dân cấp xã thấy hiện nay có hai quan 

điểm khác nhau về thời điểm nhận xét quá trình chấp hành án của người được 

hưởng án treo. Quan điểm thứ nhất cho rằng bản nhận xét quá trình chấp hành 

án của người được hưởng án treo bắt đầu tính từ thời điểm bị án được Tòa án 

cấp sơ thẩm hoặc phúc thẩm tuyên cho hưởng án treo. Quan điểm thứ hai cho 

rằng bản nhận xét quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo bắt đầu 

tính từ thời điểm Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ thi hành án treo do 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chuyển. Hiện nay trong Luật thi 

hành án hình sự chưa quy định cụ thể về vấn đề này, theo chúng tôi cần có quy 

định cụ thể về vấn đề nêu trên để áp dụng thống nhất trong thực tiễn công tác thi 

hành án hình sự tại các địa phương. (Thái Bình) 

Trả lời: 
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Đây là một trong những vướng mắc phát sinh trong thực tế một số địa 

phương, chưa có quy định cụ thể về vấn đề này. Tuy nhiên, theo quan điểm của 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) thì thời điểm phát sinh nghĩa vụ của Ủy 

ban nhân dân cấp xã là khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ thi hành án 

treo do Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện bàn giao. Do vậy, 

UBND cấp xã chỉ phải nhận xét quá trình chấp hành án của người được hưởng 

án treo từ thời điểm UBND cấp xã nhận được hồ sơ thi hành án treo từ 

CQTHAHS cấp huyện. 

 

Câu 44. Theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Luật thi hành án hình sự quy 

định: Bị án chấp hành hình phạt chính là án treo, cải tạo không giam giữ… và có 

trường hợp chấp hành hình phạt bổ sung như: Cấm hành nghề; cấm đảm nhiệm 

chức vụ…thì CQTHAHS Công an cấp huyện phải lập hồ sơ và thông báo cho 

UBND cấp xã nơi bị án cư trú để giám sát. Quy định này theo quan điểm giữa 

Cơ quan thi hành án hình sự và Viện kiểm sát chưa được thống nhất, Viện kiểm 

sát cho rằng theo quy định của Luật thi hành án hình sự thì Cơ quan thi hành án 

hình sự phải lập thành 2 bộ hồ sơ thi hành hình phạt chính và hình phạt bổ sung 

nhưng Cơ quan thi hành án hình sự thì cho rằng trong quyết định thi hành án có 

phần hình phạt chính và hình phạt bổ sung nên chỉ lập chung một hồ sơ.(Thừa 

Thiên Huế) 
Trả lời: 
Hiện nay, vấn đề trên chưa được hướng dẫn cụ thể trong các văn bản quy 

phạm pháp luật. VKSNDTC (Vụ 8) ghi nhận ý kiến của địa phương và sẽ có ý 

kiến đóng góp trong việc xây dựng Thông tư liên tịch.  

 

Câu 45. Thông tư liên tịch số 08 ngày 14-8-2012 và Thông tư liên tịch số 09 

ngày 16-8-2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn về rút ngắn thời gian thử thách của án 

treo và  giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ quy định Hội 

đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Hội đồng xét giảm thời hạn 

chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ gồm ba Thẩm phán hoặc hai Thẩm 

phán và một Hội thẩm (đối với Tòa án cấp huyện không có đủ ba Thẩm phán), 

nhưng thực tế có Tòa án cấp huyện có thời điểm chỉ có 01 Thẩm phán, nên khi 

Cơ quan thi hành án hình sự chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án xét rút ngắn thời gian 

thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 

không mở phiên. (Phú Yên) 

Trả lời: 
Những bất cập trong việc quy định thành phần Hội đồng xét rút ngắn thời 

gian thử thách của án treo, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam 

giữ tại  Thông tư liên tịch số 08, 09 đã được nhiều địa phương phản ánh. Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) xin ghi nhận và sẽ có ý kiến đề nghị sửa đổi 

Thông tư theo hướng quy định mở để phù hợp với tình hình thực tiễn hơn. Tuy 

nhiên, trước khi có văn bản pháp luật khác quy định về vấn đề này, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao (Vụ 8) đề nghị tiếp tục áp dụng quy định tại Thông tư liên 
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tịch 08,09. Do vậy, nếu Tòa án vi phạm quy định trên VKS cần xem xét việc ban 

hành kiến nghị.  

III. Thi hành án tử hình 
Câu 46. Bản án tử hình có hiệu lực pháp luật đã lâu nhưng chưa có quyết 

định không kháng nghị, Quyết định bác đơn xin ân giảm của người có thẩm 

quyền nên không đủ điều kiện ra quyết định thi hành; do vậy thời gian chờ quyết 
định thi hành án tử hình quá lâu đã gây tâm lý đối với người bị kết án tử hình; 

Đồng thời cũng làm gia tăng áp lực cho Trại tạm giam đơn vị trực tiếp thường 

xuyên quản lý, giám sát đối tượng có án tử hình.  (Gia Lai, Ninh Bình, Bình 

Thuận).  

Trả lời: 

Pháp luật về tố tụng hình sự (Điều 258 Bộ luật TTHS năm 2003 và Điều 367 

Bộ Luật TTHS năm 2015) chỉ quy định thời hạn xem xét việc quyết định kháng 

nghị hoặc không kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của 

Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao mà 

không quy định thời hạn xem xét quyết định việc ân giảm án tử hình hoặc quyết 
định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Chủ tịch Nước. Do vậy, Viện kiểm sát 

nhân dân tinh cần chỉ đạo phòng nghiệp vụ hàng tháng chủ động phối hợp với  

TAND các tỉnh rà soát, lập danh sách các trường hợp bị án tử hình chưa có 

quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm hoặc 

tái thẩm của Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao gửi kèm báo cáo tháng về Vụ 7, Vụ 8 Viện kiểm sát nhân dân tối cao để 
phối hợp giải quyết. 

 

Câu 47. Việc thông báo cho thân nhân của người bị thi hành án tử hình đến 

để tiếp nhận tử thi về mai táng sau khi thi hành án do Luật thi hành án hình sự 

quy định thời gian nhận tử thi quá ngắn, trong thời hạn 24 giờ. Vì vậy, đối với 

các trường hợp có thân nhân ở xa (khu vực miền Trung, miền Bắc) và điều kiện 

hoàn cảnh khó khăn thì không đảm bảo thời gian 24 giờ đến để tiếp nhận tử thi 

về mai táng.  

Mặt khác, thân nhân của người bị kết án tử hình có địa chỉ ở các tỉnh xa nên 

Tòa án hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con đã chết, không thể mời thân nhân gia đình 

đến thông báo làm đơn để nhận xác tử thi về mai táng theo quy định, trong khi 

anh chị em ruột có lúc nhận, có lúc không nhận tử thi. Hoặc nhiều trường hợp 

không xác định được địa chỉ thân nhân của người bị kết án. Như vậy, việc tiến 

hành các thủ tục nhận tử thi còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thi hành án 

không thể diễn ra theo đúng thời hạn luật định. (Hồ Chí Minh). 

Trả lời: 

Điểm c khoản 1 Điều 60 Luật thi hành án hình sự quy định:  

“Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình 

sự cấp quân khu có trách nhiệm thông báo cho người có đơn đề nghị ngay sau 

khi thi hành án để đến nhận tử thi về an táng. Việc giao nhận tử thi phải được 
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thực hiện trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản, có chữ 

ký của các bên giao, nhận; hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến 

nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành 

án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm an táng.” 

Tuy nhiên, tại Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP- BYT-

TANDTC-VKSNDTC ngày 06/6/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y 

tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư 

liên tịch hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, 

tại các Điều 20, Điều 21 quy định: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử 

hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân 

nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình biết để làm 

đơn xin nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình; trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo thân nhân hoặc người đại diện hợp 

pháp của người bị thi hành án tử hình gửi đơn xin nhận tử thi của người đã bị 
thi hành án tử hình cho Chánh án Tòa án đã ra thông báo 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, Chánh án Tòa 

án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc 

chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi về mai táng. 

- Trước khi thi hành án tử hình 03 ngày làm việc, Chánh án Tòa án đã ra 

quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thi 

hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân 

khu biết để giải quyết việc cho nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình về 

mai táng hoặc tổ chức việc mai táng người đã bị thi hành án tử hình theo quy 

định của pháp luật. 

Như vậy, với thời gian như quy định trên, thân nhân và gia định người bị thi 

hành án tử hình hoàn toàn chủ động và đủ thời gian liên hệ với Cơ quan thi hành 

án hình sự Công an cấp tỉnh để thực hiện việc giao nhận. Trường hợp thân nhân 

thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình không 

nhận tử thi hoặc không xác định được địa chỉ thân nhân của người bị kết án thì 

Cơ quan thi hành hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện việc mai táng người đã bị 
thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật. 

Câu 48 Việc thi hành án tử hình được tổ chức tại địa phương khác nên ít có 

tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung.Việc tổ chức lực lượng, phương tiện, việc 

chuyển giao kỹ thuật, thao tác thi hành tiêm thuốc độc cho Hội đồng thi hành án 

của tỉnh rất khó khăn, tốn kém và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Bố trí phòng 

giam riêng theo đúng quy định của pháp luật đối với người bị kết án tử hình gặp 

nhiều khó khăn, thực tế chưa đáp ứng được (Ninh Bình) 

Trả lời: 

Tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung không phải bằng thi hành án tử hình 

bằng hình thức này hay hình thức khác, mà chính trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử, người phạm tội nói riêng và mọi công dân nói chung nâng cao được 

nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc 
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độc tuy có những phức tạp, tốn kém hơn so với thi hành bằng hình thức xử bắn 

nhưng thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Nhà nước và phù hợp với xu thế thi 

hành án tử hình trên thế giới. Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 

27/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt giai đoạn 1 của đề án Triển 

khai thực hiện thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Vừa qua, Bộ 

Công an đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng thêm 6 nhà thi hành án tử hình, 

nâng tổng số nhà thi hành án tử hình hiện nay của toàn quốc là 11 nhà. Việc tổ 

chức lực lượng, phương tiện, việc chuyển giao kỹ thuật, thao tác thi hành tiêm 

thuốc độc cho các cán bộ được giao nhiệm vụ thi thi hành án tử hình cũng được 

bảo đảm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Về cơ sở vật chất, nơi giam giữ 

người bị kết án tử hình cũng đang được Bộ Công an từng bước tăng cường đáp 

ứng yêu cầu công  tác quản lý, giam giữ trong tình hình mới. 

 
Câu 49.Việc trích xuất người bị kết án đi thi hành án tử hình:  

Khoản 3 Điều 10 Thông tư số: 39 ngày 04/7/2012 của Bộ Công an quy định 

việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình và khoản 3 Điều 21 Luật thi hành 

tạm giữ, tạm giam chưa quy định cụ thể việc trích xuất người bị kết án tử hình đi 

thi hành án tử hình theo Quyết định thi hành án tử hình của Tòa án nhân dân cấp 

tỉnh có bắt buộc phải ra Lệnh trích xuất không, nội dung, thủ tục, thẩm quyền 

thực hiện như thế nào chưa được quy định cụ thể (Đắk Nông). 

Trả lời:  

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 04/7/2012 của 

Bộ Công an quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình chỉ áp dụng 

từ “trong giai đoạn từ khi họ bị Tòa án sơ thẩm kết án tử hình đến khi có quyết 

định thi hành án, tại các trại tạm giam do Công an nhân dân quản lý.” 

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam không quy định việc trích xuất người bị kết 
án tử hình đi thi hành án tử hình mà quy định việc chuyển giao người bị kết án 

tử hình khi có quyết định của Hội đồng thi hành án tử hình đưa người bị kết án 

tử hình đi thi hành án tử hình do vậy không cần thiết phải có lệnh trích xuất. 
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HƯỚNG DẪN 
TRIỂN KHAI KIỂM SÁT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

Triển khai, thi hành Điều 66 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là BLHS 
năm 2015) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành BLHS năm 2015 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi 
hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13. 

Liên ngành tư pháp trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/02/2018 của Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy 
định phối hợp thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về tha tù 
trước thời hạn có điều kiện, Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 
số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 
của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Bộ Công an đã ban hành 
Thông tư số 12/2018/TT- BCA ngày 07/5/2018 quy định thực hiện tha tù trước 
thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân và biểu mẫu, sổ sách dùng trong 
công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện (Ban hành kèm theo Thông tư số 
12/2018/TT- BCA ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an). 

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới, chuyển từ hình 
thức chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng (tha tù 
trước thời hạn có điều kiện), lần đầu các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện. Để 
thực hiện tốt công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện, VKSND tối cao 
yêu cầu đồng chí Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
VKS quân sự các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Tổ chức quán triệt, nắm chắc các quy định về tha tù trước thời hạn có 
điều kiện tới cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Bố trí Kiểm sát viên thực hiện 
công tác kiểm sát việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện 
đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục theo quy định. 

2. Kiểm sát chặt chẽ việc tổ chức tiếp nhận, quản lý giám sát giáo dục 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bảo đảm thực hiện nghiêm các quy 
định về quyền và nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Kiểm 
sát hồ sơ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ, hủy 
quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

3. Kiểm sát hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, mức rút ngắn thời gian thử 
thách thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ giải quyết khi người tha tù 



trước thời hạn chết, thủ tục khi người được tha tù trước thời hạn chấp hành xong 
thời gian thử thách. 

4. Một số nội dung cần lưu ý 

4.1 Thời điểm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện hàng 
năm, mỗi năm 3 đợt, cụ thể: Vào dịp 30/4 hàng năm (việc lập hồ sơ xét, đề nghị và 
thẩm định phải hoàn thành trước 15/4); Thời điểm xét tha dịp 2/9 hàng năm, (việc 
lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định phải hoàn thành trước 15/8); Thời điểm xét tha 
dịp Tết Nguyên Đán hàng năm (việc lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định phải hoàn 
thành trước 31/12). Việc lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi 
năm 3 đợt cùng thời điểm lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

4.2 Khi tiến hành kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đảm 
bảo điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 
24/4/2018. Nếu phát hiện những phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước hạn nhưng 
không được trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện đề 
nghị thì ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan trên lập hồ sơ đề nghị tha 
tù trước thời hạn có điều kiện. Hồ sơ đề nghị thực hiện đúng quy định tại Điều 
4Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 
09/02/2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao. 

4.3 Viện kiểm sát cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện 
phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi người được tha 
tù trước hạn có điều kiện về cư trú. Nếu phát hiện người được tha tù trước thời hạn 
có điều kiện vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 66 Bộ luật Hình sự (cố ý vi phạm 
nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong 
thời gian thử thách) thì kiểm sát việc lập hồ sơ, danh sách đề nghị hủy quyết định 
tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Đối với các trường hợp xem xét rút ngắn thời gian thử thách cho người 
được tha tù trước thời hạn có điều kiện, yêu cầu có sự chỉ đạo theo dõi, quản lý, 
giám sát chặt chẽ để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định. Nếu phát hiện 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng 
không được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì kiến nghị cơ quan đó lập hồ sơ đề 
nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ. 

4.4 Qua các đợt kiểm sát xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, kiểm sát rút 
ngắn thời gian thử thách VKS các tỉnh, thành phố cập nhật, theo dõi và tổng hợp 
đầy đủ báo cáo về Viện kiểm sát nhân dân Tối cao(Vụ 8) theo quy định. 

Nhận được Hướng dẫn này, yêu cầu Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, Viện kiểm sát Quân sự trung ương tổ chức thực hiện; kịp thời 
báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 8) để 
theo dõi, chỉ đạo./. 
  



Nơi nhận: 

- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c); 
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSTC (để chỉ đạo); 
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC (để phối 
hợp th/hiện); 
- VKSQSTW (để th/hiện); 
- VKSND các tỉnh, thành phố (để tổ chức  th/hiện); 
- VP VKSTC (để tổng hợp); 
- Lãnh đạo Vụ 8 và các phòng; 
- Lưu: VT, Vụ 8. 
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HUONGDAN
MQt s8 nQi dung ki~m sat vi~c tha til trtr6'c thm han co di~u ki~n

Tlnrc hien Chi thi s6 01lCT-VKSTC ngay 17/12/2019 cua Vien tnrong Vi~n
kiem sat nhan dan (VKSND) t6i cao v~ cong tac cua nganh KiSm sat nhan dan nam
2020 va Quy chS cong tac kiem sat viec tam gift, tam giam va thi hanh an hinh su
ban hanh kern thea Quyet dinh s6 501lQD-VKSTC ngay 12/12/2017 cua Vi~n
tnrong VKSND t6i cao (sau aay viit tiit la Quy chi 501).

Tlnrc hien KS hoach s6 1961KH-VKSTC ngay 21/1112019 cua Vi~n tnrong
VKSND t6i cao v~ viec trien khai thi hanh Luat Thi hanh an hinh su nam 2019 trong
nganh KiSm sat nhan dan;

Can cir Quy dinh v~ cong tac huong d§n, giai dap virong mac v~ phap lu~t,
nghi~p V\l; bao cao thinh thi, tra lai thinh thi trong nganh KSND ban hanh kern thea
QuySt dinh 599/QD-VKSTC ngay 06/12/2019 cua Vi~n truang VKSND t6i cao;

Tren ca sa thea d5i, quan ly v~ tinh hinh chfip hanh phap lu~t va kSt qua ki~m
sat tha tit truac thai h~ co di~u ki~n, VKSND t6i cao (V\l 8) thfiy nhi~u vi ph~m
trong linh V\l'Cnay ch~m duQ'cphat hi~n dS khang nghi, kiSn nghi va yeu cfiu kh~c
ph\lc kip thai; Vi~c ap d\lng phap lu~t trong xet, quySt dinh tha til truac thai h~n co
di~u ki~n cua nhi~u VKSND co thAm quy~n con chua th6ng nhfit. D6ng thai,
VKSND t6i cao (V\l 8) da:phat hi~n va chuy~n nhi~u h6 sa, tai li~u V\l vi~c lien quan
dS d~ nghi VKSND co thAmquy~n khang ngbi phuc thAmho~c giam d6c thAm,huy
quySt dinh tha tit truac h~n co di~u ki~n trai quy dinh, bU9Cngum duQ'ctha til truac
h~ phai chfip hanh hinh ph~t til con l~iI; ho~c nhi~u quySt dinh tha til co sai sot v~
nc$idung va hinh thuc khi ban hanh nhung chua duQ'cphat hi~n dS yeu cfiu sua chua
(dinh chinh), b6 sung2•

DS kh~c ph\lc nhUng t6n t~i, h~n chS neu tren, VKSND t6i cao (V\l 8) hUOng
d~n th\lc hi~n mQts6 nQidung ki~m sat vi~c tha til truac thai h~n co diSuki~n nhu sau:

I. MQt s8 nQi dung cAn t,p trung ki~m sat

1. lJ8i vui kiim sat vifCl~p h6 sO'tlJ nghj tha til trU'uc thOi h(ln co tliJu kifn
VKSND cfip tiM kiSm sat vi~c l~p h6 sa d~ nghi tha til truac thai h~ co diSu

ki~n bao dam dung di~u ki~n, trinh 1\f, thu t\lCthea quy dinh cua Di~u 66, Di~u 106
BQ lu~t Hinh sv; DiSu 368 BQ lu~t T6 tvng hinh S\l; M\lc 3 Chuang III Lu~t Thi
hanh an hinh S\l; Nghi quySt s6 0112018INQ-HDTP ngay 24/4/2018 cua HQi d6ng

1B~cNinh,Hung Yen, Vinh Long m6i noi 01 truOnghgp.
22 ThiraThien HuS,H~uGiang, ...
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thfun phan TAND t6i cao (sau day vi~t tit la Nghi quyet s6 01/2018). Cfrnhru Y cac
nQidung cu thS sau:

* vi iliiu ki?n: D6i tuong dJ nghi tha til trtarc thai han co diJu ki¢n phai la
trutmg h9]Jpham t(Ji lim dau thea quy dinh tai diSm a khoan 1 Dieu 66 BLHS nam
2015 (sua d6i, b6 sung ndm 2017), diroc huang dfin chi ti~t tai khoan 2 Dieu 2 Nghi
quyet s6 0112018: "Dirac coi la pham t(Ji ldn dau ... neu thuoc mot trong cdc truong
h(1JJsau ddy:a) Truce do chua pham toi Ian nao; b) Truce do dli thuc hi¢n hanh vi
pham t(Ji nhung dU(1CmiJn trach nhiem hinh su; c) Truce do do' thuc hi¢n hanh vi
pham t(Ji nhung duoc dp dung bien phap tu phdp giao due tai truang gido duiing; d)
Truce do dli hi kit an nhung thuoc truang h9'Pdu9'c coi la khong co an tich".

Quy diM "truac do chua phr;zm t(Ji ldn nao" t:;tidiSm a khoan 2 Dieu 2 neu
tren cfrn duQ'chiSu dng, truac do, ngum nay chua thlJChi~n hanh vi nguy hiSm cho
xa hQid~n muc bi truy CUutrach nhi~m hinh SlJho~c hanh vi nguy hiSm cho xa hQi
do nguai nay thlJc hi~n chua cAu thanh tQi ph:;tm quy dinh t:;tiBQ lu~t hinh SlJ.
Truang hgp mQtnguai ''phr;zmt(Ji 02 ldn tra len" (m6i lfrnph:;tmtQi co du y~u t6 cAu
thanh tQiph:;tmquy dinh t:;tiBLHS) ho~c bi k~t an 02 tQi trong cimg mQtbim an (da
bi truy CUutrach nhi~m hinh slJ) thi khong duQ'ccoi la ''phr;zmt(Ji Ian dau,,3.

Vi d\l: Vii Van A ph:;tmtQi "T6 chuc danh br;zc"va "Danh br;zc".Ap d\lfigDieu
321; khoan 1 Dieu 322 BLHS, xu ph:;ttVii Van A: 24 thang illve tQi"Danh br;zc"va
18 thang ill ve tQi "T6 chuc danh br;zc".T6ng hgp hinh ph:;ttchung cho ca nili tQi la
42 thang ill.Trong truang hgp nay, A bi k~t an d6i vai 02 tQi trong cilng mQtban an
nen A khong du dieu ki~n duQ'cxet tha ill truac thai h:;tnco·dieu ki~n, m~c dil truac
do A chua ph~ tQiva chua tUng bi k~t an4•

D6i vm cac truang h9]J dang chap hanh an phr;zt til vJ t(Jiphr;zmnghiem trt)ng
tra len phai thuQc truang hgp da duQ'cgiam thai h:;tnchAphanh an ph:;ttillmai duQ'c
xet, de nghi tha ill truac. thai h:;tnco dieu ki~n khi du cac dieu ki~n khac thea quy
diM cua phap lu~t.

D6i vai cac truang hgp dang chAp hanh an ph:;tt ill ve tQi ph~ it nghiem
tr<;>ngthea quy dinh t:;tikhoan 1 Dieu 66 BLHS, dUQ'chuang dfin chi ti~t t:;tiDieu 3
Nghi quy~t s6 01/2018 thi phai thuQc truang hgp bi xet xu, tuyen an ve tQiph:;tmit
nghiem tr<;>ngquy diM t:;tiDieu 9 BLHS "la t(Jiphr;zm co tinh chat va muc d(J nguy
hiim cho xa h(Ji khong Ian ma muc cao nhlit clia khung hinh ph{lt do B(J lutjt nay
quy dinh d6i vai t(Ji ay la ... phr;zt til din 03 nam".

Vi d\l: Truang hgp Nguyen Van C, ph:;tmtQi "T6 chuc danh br;zc",bi k~t an 02
(hai) nam ill thea khoiin 1 Biiu 322 clia Bp lu~t Innh s{l', thi khong thuQc truang
hgp nguai dang chAphanh an ph:;tttil ve tQi it nghiem tr<;>ng,boi muc cao nhAtcua
khung hinh ph:;ttnay la 05 nam til. Trong truang hgp nay, n~u C chua duQ'cgiam

3 van ban sf>247IV14 ngay 15/4/2020 giai dap, tra Uriv~ ph~ tQi Ian dAu(Nghj quy~t sf>0112018 elia HQi d6ng TP
TANDTC) eua V\I phap eh~ va quan Iy khoa hQe, VKSNDTC.
4 Vi ph~m xay ra t~i B~e Ninh, Hung Yen, ...
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thai han chap hanh an phat til thi C khong du diSu kien dtroc xet tha til tnroc thoi
han co diSu ki~n5.

* Luu y: D6i voi cac tnrong hop du diSu kien dtroc tha til tnroc thai han co
diSu kien nhung khong diroc co quan co thfun quyen l~p h6 sa dS nghi thi VKSND
co tham quyen phai yeu cfru co quan co thdm quyen, co trach nhiem l~p h6 sa dS
nghi tha til tnroc thai han co diSu kien cho pham nhan (quy dinh tai khoan 1Di8u 19
Quy che s6 501) va phai co quan di~m tnroc HQi d6ng xet tha til truce thai han co
di8u kien. Neu co quan co tham quyen khong thuc hien hoac khong chfrp nhan, yeu
cfruVKSND cfrp tinh bao cao ngay (Kem theo danh sdch trich ngang va h6 sa, tai
lieu lien quan) v8 VKSND t6i cao (V\l8) d~ xem xet, kien nghi vai CO'quan quan ly
thi hanh an hinh SlJva Toa an nhan dan t6i cao, kip thai giiii quyet theo quy dinh cua
phap lu~t6.

2. DBi vui kiim sat vi?cxit, quyit djnh tha til truuc thui hf)n co diJu ki?n
Tha til truac thai h~n co diSu ki~n duQ'c ap d\lng d6i vOi nguai dang chfrp

hanh an ph~t til co du diSu ki~n theo quy dinh cua BQlu~t Hinh S\l thuQc truang hqp
ph~m tQi Ifrndfru, qua trinh ciii t~o co nhiSu tien bQ, da chfrp hanh an duQ'cit nhfrt la
mQtph~n hai muc ph~t til co thai h~n ho~c it nhfrt la 15 nam d6i vai truang hqp bi
ph~t til chung than nhung da duQ'cgiiim xu6ng til co thai h~, da chfrp hanh xong
.hinh ph~t b6 sung la hinh ph~t ti8n, nghla V\l b6i thuang thi~t h~i va an phi co du
diSu ki~n, tieu chuAn theo quy dinh cua phap lu~t thi duQ'cxem xet, dS nghi tha til
truac thai h~. Tuy nhien, th\lc ti@ncong tac ki~m sat xet quyet dinh tha til truac
thai h~n co diSu ki~n thfrymQt s6 VKSND cfrp tinh nh~n thuc chua dung vS xet tha
til truac h~ co diSu ki~n, da yeu c~u lo~i ph~m nhan khoi danh sach dS nghi tha til
truac thai h~n co diSu ki~n ho~c kh6ng chfrp nh~n tha til truac h~ co diSu ki~n, ca
bi~t co VKSND cfrp tinh ban hanh khang nghi Quyet dinh tha til truac h~7 vai ly
do: "Thili gian thie thach con dai, tha ra kh6ng hiw iltim tr(lt t¥ an toan xii h9i, ..."
ho~c "vita tiu(1cgiam thai hqn chdp himh an phqt tit" ho~c "can co them thili gian
thie thach ..." la vi~c xem xet thieu ch~t che, thieu cO'sa phap ly, iinh huang den
quy8n va lQ'iich hqp phap cua nguai dang chfrphanh an ph~t til khi hQdu diSu ki~n,
thoa man cac tieu chi theo quy dinh t~i Di8u 66 BQ lu~t Hinh S\l, Di8u 368 BQ lu~t
T6 1\lng hinh S\l, M\lc 3 Chuang III Lu~t Thi hanh an hinh S\l, Nghi quyet s6
0112018.

3. DBi vui vi?c tham gia phien hpp Hpi dang xit tha til truuc thin hf)n co
diJu ki?n

Can cu khoan 6 Di8u 368 BLTTHS, t~i phien hQp xet tha til truac thai h~n co
~~~~~~ci~~~~~~~~~~
ki~m sat vS vi~c dS nghi xet tha til truac h~n co diSu ki~n cua cO'quan dS nghi va

5 Vi ph~mxay ra t~iVinh Long.
6Huangd~nt~i CV 86 1348NKSTC-V8 ngay 05/4/2019.
7 HflNQi,Thanh Hoa, Hit TInh, Hai Duong ...
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vi~c tuan thu phap ·Iu~ttrong xet, quyet dinh tha til tnroc thai han co diSu kien. K~t
thuc phien h9P, yeu cfiuKiem sat vien phai kiem tra Bien ban phien h9P de xac dinh
tinh co din cir vS nQi dung, diSn bien phien h9P va quyet dinh cua HQi d6ng vS viec
chdp nhan hoac khong chdp nhan dS nghi tha til tnroc thai han co diSu kien d6i voi
nrng pham nhan. Yeu cfiughi nhfmg sua d6i, b6 sung (n~u co) vao Bien ban phien hop.

LUll y, mQt s6 dia phirong chua thong nhdt quan diem voi Toa an nhan dan
cung cdp vS thai diem co hieu lire phap lu~t va thai han thir thach con lai cua quyet
dinh tha til tnroc han co diSu kien, ly do: Ngay 30/6/2020, Toa an nhan dan t6i cao
da:ban hanh Cong van s6 89ITANDTC thong bao vS k~t qua giai dap vuang mAc
trong qua trinh ghii quy~t V\l an hinh S\l, dan S\l, hanh ehinh ... trong do co nQidung
giai dap va huang d~n cach tinh thai diem co hi~u l\lc va thai h~ thu thach cua
quySt dinh tha til tru6c thai h~ co diSu ki~n, trai v6i quy djnh t~i khoan 2 DiSu 337,
DiSu 343 BQlu~t T6 tl,mghinh S\l va khoan 1 DiSu 59 Lu~t Thi hanh an hinh S\l. NQi
dung nay, VKSND t6i cao (V\l 8) sau khi th6ng nhdt v6i V\l phap ch~ va Quan Iy
khoa h9C (V\l 14) da: co van ban huang d~n chi tiSt8, dS nghi VKSND cac cdp
nghien cUu, chi d~o t6 chuc th\lc hi~n nghiem ruc.

4. lJ8i vOiIdim sat vi?c ban hanh va giri quyit tljnh tha til trlfuc thOi h(ln co
tliJu Id?n

Th\lc hi~n nhi~m V\l quySn h~ dugc giao thea quy dinh t~i DiSu 368
BLTTHS, de kiem sat tinh co can Clrva ehinh xac vS nQi dung va hinh thUGquySt
dinh, thai h~ gui quy~t dinh tha til tru6e thai h~ co diSu ki~n, yeu efiu VKSND
cae edp t~p trung kiem sat nQidung sau:

Kiem sat eh~t che nQi dung quy djnh t~i khoan 8 DiSu 368 BLTTHS vS nQi
dung Toa an phai gui quy~t dinh cho "Vi~n kiem sat cdp tren tIVe ti~p" t~i phfin ghi:
"nai nh~" eua quy~t djnh tha til tru6c h~ nhfun bao dam vS thai h~ xem xet trong
th\lc hi~n thAmquYSnkhang nghi cua VKSND edp tinh va VKSND edp cao (d6i v6i
VKS c-ungcdp la 07 ngay, d6i v6i VKS cdp tren tf\lc ti~p ti~p la 15 ngay).

Thai gian qua, t~i quy~t djnh tha til tru6c thai h~ co diSu ki~n (phfin nai
nh~n) cua nhiSu TAND cdp tinh da:gui vS VKSND edp tren tf\lC tiSp la VKSND t6i
eao ho~e V\l 8 VKSND t6i eao. Vi~c gui quy~t djnh eua TAND edp tinh nhu v~y la
th\lc hi~n chua dung thea thAmquySn vS trinh tv t6 t\lflg d6i v6i cac quy~t djnh sa
thfun eua TAND, d~n t6i vi~c eh~m phat hi~n vi ph~m de th\lC hi~n quySn khang
nghi thea quy djnh t~i khoan 2 DiSu 337 BLTTHS.

Can cu Lu~t T6 ehuc VKSND va Quy ch~ vS t6 chue va ho~t dQng eua
VKSND edp cao (ban hanh kem thea Quy~t dinh s6 26/QD-VKSTC-VC ngay
20/1112015 eua Vi~n truOng VKSND t6i cao), vi~e giai quy~t thea thu t\lC phuc
thfun d6i v6i quy~t dinh chua co hi~u l\lc phap lu~t cua TAND cdp tinh thuQc thdm
quySn cua VKSND edp cao. Do v~y, sau khi nh~ duge quySt dinh tha til tru6e thai
h~ co diSu ki~n, VKSND cdp tinh tiSn hanh kiem sat vS nQi dung va hinh thuc eua

8 Congvan s6 2087NKSTC-V8 ngay 1915/2020 va Cong van s6 3898NKSTC-V8 ngay 0119/2020.



5

quyet dinh: NSu phan noi nhan co nQi dung giri v€ "VKSND t6i cao" hoac "Vtt 8
VKSND t6i cao", thi VKSND cAp tinh phai thuc hien quyen kien nghi, yeu cAu
TAND ban hanh quyet dinh dinh chinh (sua chua) quyet dinh tha ill tnroc thai han
co di€u kien thea quy dinh tai Di€u 365 BLTTHS.

5. Yeu ca.uvi n{ji dung bdo cdo kit qua kiJm sat viic tha til trutic thOih{ln
co diiukiin

Thai gian qua, viec bao cao kSt qua kiem sat viec tha ill tnroc thai han co di€u
kien dii duoc VKSND cAptinh bao cao thea Quy dinh tai Di€u 19 Quy ch~ s6 501.
Tuy nhien, nhieu bao cao cua VKSND cac dia phirong chua dAydu, thieu thong? tin
d§n toi viec thea doi, quan ly, chi dao va huang dfin nghiep vu cua VKSND t6i cao
chua kip thai Do do, nQi dung bao cao k~t qua kiem sat viec tha ill truce thai han co
di€u kien th\lc hi~n nhu sau:

5.1. Bao cao kit qua vi¢c itjp h6 sa, xet quyit dinh tha til truac thOi.hq,n:
Yeu cAuVKSND cAptinh bao cao dAydu nQi dung: T6ng s6 h6 sa tr~i giam,

CO'quan thi hanh an hinh S\l Cong an cAptinh d€ nghi tha ill;T6ng s6 h6 sa VKSND
cAptinh chApnh~ d€ nghi tha ill;Tang s6 h6 sa VKSND cAptinh khong chApnh~n
(L~p danh sach trich ngang thea m~u gui kern t~i Huang d~n nay); T6ng s6 h6 sa
VKSND cAptinh lo~i, ly do; Quan diem cua VKSND v€ kSt qua xet tha ill truac thai
h~ co di€u ki~n. KSt qua t6ng s6 h6 sa TAND cAptinh quy~t djnh tha ill truac thai
h~ co di€u ki~n (trong do, neu C\l the tr~i giam bao nhieu truang hgp, tr~i t~m giam,
nha t~m giu Cong an cAphuy~n bao nhieu truang hgp).

5.2. Bao cao kit quakiim sat thi hcmh quyit dinh tha til truac thai hq,n:

Trong thai h~ 03 ngay lam vi~c, ke ill ngay nh~n dugc quy~t dinh tha ill
truac thai h~ co di€u·ki~n, VKSND cAp tinh sao gui quySt dinh do cho VKSND
cAphuy~n nO'inguai dugc tha ill tru&c thai h~n co di€u ki~n v€ cu tm, d6ng thai sao
gui quySt dinh (girl kem Bao cao tq,i1nttC5.1 neu tren) v€ VKSND t6i cao (V\l 8).

Bao cao kSt qua kiem satvi~c t6 chilc cong b6 quy~t dinh tha ill,trong do luu
y vi~c niem y~t danh sach ph~ni ilhfu1 dugc tha ill truac thai h~ co di€u ki~n; vi~c
cApgiAychUng nh~n tha ill truac thai h~n co di€u ki~n va thai gian thu thach con l~i
dugc ghi trong giAy chUng nh~n tha ill neu tren cua tr~i giam, tr~i t~ giam va cO'
quan thi hanh an hinh S\l Cong an cAphuy~n; nSu phat hi~n vi~c t6 chilc cong b6,
cApgiAychUng nh~n va thai h~ thi'r thach ghi t~i giAychUng nh~ trai quy dinh t~i
khoan 1 Di€u 59 Lu~t Thi hanh an hinh S\l, yeu cAubao cao ngay v€ VKSND t6i cao
(V\l 8) de co huang d~n kip thai.

9 Qua thee doi co 58/63 VKS tinh, TP bao cao thi~u thOng tin. Cac VKS th\fc hi~n t6t vi~c bao cao lil: Tuyen Quang,
Gia Lai, Phu Yen, Long An, Blnh Duang.
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ll. T6 chirc th\l'Chi~n.

1. Trong pham vi nhiem vu, quyen han, trach nhiem cua minh, Vien tnrong
VKSND cap tinh nghien ciru, chi dao t6 chirc tlnrc hien nham bao dam viec tha ill
tnroc thoi han co dieu kien dung d6i nrong, trinh nr va thu tuc theo quy dinh cua
phap lu~t.

2. VKSND cap tinh ph6i hop ch~t che voi VKSND cap cao trong thuc hien
thfun quyen Khang nghi theo trinh nr phuc tham, giam d6c tham, tai thfim d6i voi
quyet dinh tha ill tnroc thai han co dieu kien trai quy dinh cua phap lu~t duoc quy
dinh tai khoan 2 Dieu 337 BQ lu~t T6 Tung hinh S\l va khoan 3 Dieu 169 Lu~t Thi
hanh an hinh su nam 2019.

3. Dinh ky 03 lfiniOI nam t6ng hop, bao cao ket qua kiem sat viec tha ill tnroc
thai han co dieu ki~n (gin kern thea Danh sach trich ngang - thea rnJu) ve VKSND
tdi cao (V\l 8), theo dung quy dinh t~i Quy che ve che dQthong tin, bao cao va quan
ly cong tac trong nganh KSND ban himh kern theo Quyet dinh s6 279/QD-VKSTC
ngay 01/8/2017 cua Vi~n truemg VKSND t6i cao.

Nh~n duQ'cHuang dftnnay, yeu cAuVKSND cap cao, VKSND cap tinh nghien
Clm, t6 chuc th\lc hi~n. Trong qua trinh th\lc hi~n, neu co kho khan, vuang m~c, kip
thai bao cao bing van ban ve VKSND t6i cao (V\l 8) dShuang dfut, giai qUyet~

NO'i nhfin: TL.VIEN TRU'ONG
- VKS 63tinh, TP tlVc thuQc TW (d~ thl,lchi~n); VV TRUONG VV KiEM sAT VI~C T~ GIU
- D/c Nguy€n Huy Ti€n, PVTTT VKSTC (d~ b/c); T~~. - f'<" .- ~ ,\. HA~H' INH.
- Vi~n KSND cApcao 1,2,3 (d~ ph6i hqp t/h); P' '" /:.::;;::::~. it '

A ' f..s /~.~.~ <>.
~~~~ ~~~:C (de phOi hqp); tIt~0~~-.> •
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¥q:N KSND Ten CAO
¥q:N KSND TINH .•.........

CQNG HOA xA HQI canNGHiA VI:E:TNAM
DQcl~p - T" do - Hanh phuc

.... , ngay .... thang .... nam .....

DANHSACH PH~M NHANTHA TiTTRUOC THm ~N co DIEU KJ:E:N
T~I .

DC}'t••• lNirr.

HQten, Tho; gian Tho; gian TG/ VKS ch~p
DKHKTTI An phat, Da Danh gia CQTHAHS TA quy~t

STT giOitinh, Noi v~ cu tru TQidanh ngay bilt da giam an CHAPTcon cait~o Cdng an dp nh~nlkhong djnh Ghi chn
nam sinh CHAPT l~i tinh ch~p nh~n
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Nglfo; l~p bi~u TL.VI:E:NTRUONG
TRUONGPHONG
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