
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.





VIEN KIEM SAT NHAN DAN CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI~T NAM 
. TOI CAD DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc 

S6: 196 /VKSTC-VI4 Hit N9i, ngity15 thong 01 ndm 2018 
V Iv ban harm M~u van ban t6 tung, 
van ban nghiep vu thirc hien trong 
cong tac THQCT, KSKT, DT va TT 

Kinh giri: - Vien tnrong Vien kiem sat quan sir Trung uong; 
- Thu tnrong cac dan vi thuoc VKSND t6i cao; 
- Vien tnrong cac VKSND c~p cao 1, 2, 3; 
- Vi~n tnrong VKSND cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong; I

i VIEN KSN(], ,j~,: L._~~ 
t' A" 

CONG \f,~N DEN 
I sc'>·_dQd.'',,~i/J.Lf J±jQJ./~.LoJg 

De triSn khai thi hanh BQ luat t6 tung hinh S\I nam 2015 co hieu hrc thi 
hanh kS til ngay 01101/2018, Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan t6i cao d§ ky 
Quyet dinh s6 15/QD- VKSTC ngay 09/0112018 ban hanh Mau van ban t6 tung, 
van ban nghiep vu thuc hien trong cong tac thuc hanh quyen cong t6, kiem sat 
viec khoi t6, diSu tra va truy t6 bao gAm 170 Mau. Mau van ban neu tren d§ 
diroc Van phong VKSND t6i cao phat hanh toi cac dan vi trong toan Nganh qua 
hom thu di~n tic cua tirng dan vi. 

Vien kiSm sat nhan dan t6i cao yeu c~u Vi~n tnrong Vien kiSm sat quan sir 
Trung irong; Thu tnrong cac don vi tnrc thUQC Vien KSND t6i cao; Vien tnrong 
cac Vien KSND c~p cao 1, 2, 3; Vien tnrong Vien KSND tinh, thanh ph6 tnrc 
thuoc Trung irong kip thai trien khai, t6 chirc tlurc hien thong nh~t trong toan 
Nganh. 

Trong qua trinh thuc hien nSu co kho khan, virong m~c, cac dan vi kip thai 
phan anh vS VKSND t6i cao (qua Vu phap chS va Quan ly khoa hoc) dS t6ng hop, 
giai dap,', 

NO'i nhiin: 
- Nhu ki~h giri (dS thirc hien); 
- Vien tnrong VKSND tt3i eao (dS hie); 
- Cac d/c PVT VKSND tt3i cao (dS b/c); 
- Liru: VT, V14. 

TL. VI~N TRUONG 
VT)TRtrONG 

VT) PHAp CHE vA QUAN LY KHOA HQC 



VI~N KIEM SAT NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM 
, TOI CAO DQC l~p - Tl, do - H~nh phuc 

S6: 15/QD-VKSTC Ha N(Ji, ngay 09 thong 01 ndm 2018 

. QUYET DINH 
Ban hanh Miu van ban ta tung, van ban nghi~p v1}. thuc hi~n trong 

cong tac thuc hanh quyen cong ta, ki~m sat vi~c khOi tA, di~u tra va truy ta 

VI~N TRUONG ~N KIEM sAT NHAN DAN TOI CAO 

Can cir Luat T6 chirc Vien ki~m sat nhan dan nam 2014; 
Can ctr BQ 1u~t T6 tung hinh S\I nam 2015; 
Xet d~ nghi cua Vu twang Vu.Phap ch~ va Quan ly khoa hoc, 

QUYETD:)NH: 

Di~u 1. Ban hanh 170 M~u van ban t6 tung, van ban nghiep vu thuc hien 
trong cong tac thuc hanh quyen cong t6, ki~m sat viec khoi t6, di~u tra va truy 
t6 cua Vien ki~m sat thea Danh muc kern thea Quyet dinh nay. 

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh k~ til' ngay ky, thay thS quy 
dinh v~ M~u van ban t6 tung thuc hien trong giai dean thirc hanh quyen cong t6 
va kiem sat di~u tra ban hanh kern thea Quyet dinh s6 07/2008/QD-VKSTC ngay 
02/0112008 cua Vien twang Vien kiem sat nhan dan t6i cao. 

Cac m~u van ban t6 tung, van ban nghiep vu trong cong tac thuc hanh 
quyen cong t6, kiem sat viec khoi t6, di~u tra va truy t6 da thuc hien truce 
ngay Quyet dinh nay co hieu 1\Ic thi hanh v~n co gia tri trong heat dong thuc 
hanh quyen cong t6, kiSm sat viec giai quyet vu an hinh su 6 cac giai doan t6 
tung ti~p theo. 

Di~u 3. Thu tnrong cac dan vi thuoc Vien kiem sat nhan dan t8i cao, Vi~n twang 
Vien kiem sat nhan dan, Vien twang Vien kiem sat quan S\I cac cAp chiu trach nhiem 
thi hanh Quyet dinh nay.! ~ 

Nai nhiin: 
- Nhu Bieu 3 (d~ thirc hien); 
- Lanh dao VKSNDTC; 
- LUll: VT, VI) 14. 

Le Minh Tri 



cua Vi¢n truang Vi¢n ki€m sat nhdn dan t6i cao) 

I. MAu sir DVNG TRONG TIEP NH~N, GIAI QUYET 
NGUON TIN VE TOI PHAM vA KHOJ: TO VV AN HINH SU 

Mau s6 OllRS 

Mau s6 02IHS 

Bien ban ti@p nhan nguon tin ve t9i pham 

Phieu chuyen nguon tin ve t9i pham 

Mau s6 03IHS Quyet dinh phan cong thuc hanh quyen cong t6, kiem sat viec ti@p 
nhan, giai quyet nguon tin ve tQi pham 

Mau s6 04IHS Yeu d.u kiem tra, xac minh nguon tin ve tQi pham 

Mau s6 05IHS 

Mau s6 06IHS 

Yeu cAu ti@p nhan, kiem tra, xac minh, ra quyet dinh giai quyet 
nguon tin ve tQi pham 

Yeu cAu cung d.p tai lieu de kiem sat viec giai quyet nguon tin ve 
tQi pham 

Mau s6 07IHS Yeu cAu chuyen nguon tin ve tQi pham 

Mau s6 08IHS 

Mau s6 09IHS 

Quyet dinh gia han thai han giai quyet nguon tin ve tQi pham 

Quyet dinh tam dinh chi viec giai quyet nguon tin ve tQi pham 

Quyet dinh huy bo Quyet dinh tam dinh chi viec giai quyet nguon 
tin ve t¢i pham 

Mau s6 IllHS 

Mau s612IHS 

Mau s6 13IHS 

Quyet dinh giai quyet tranh chdp ve tham quyen giai quyet t6 giac, 
tin bao tQi pham va ki@n nghi khoi t6 

Quyet dinh tnrc ti@p kiem sat viec ti@p nhan, giai quyet nguon tin ve 
tQi pham 

K@ hoach tnrc ti@p kiem sat viec ti@p nhan, giai quyet nguon tin ve 
tQi pham 

Mau s614IHS 
K@t luan tnrc ti@p kiem sat vi~c ti@p nhan, giai quyet nguon tin ve 
tQi pham 
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Mdu s6 I5IHS Yeu c~u khoi t6 vu an hinh sir 

Mdu s6 I6IHS Yeu c~u ra quyet dinh thay d6i Quyet djnh khoi t6 vu an hinh su 

Mdu s6 I7IHS Yeu c~u ra quyet dinh b6 sung Quyet dinh khoi t6 vu an hinh su 

Mdu s6 I8IHS Quyet dinh khong khoi t6 vu an hinh sir 

Mdu s6 I9IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh khong khoi t6 vu an hinh su 

Mdu s6 20IHS Quyet dinh khoi t6 vu an hinh su 

Mdu s6 2IIHS 

Mdu s6 22IHS 

Mdu s6 23IHS 

Mdu s6 24IHS 

Mdu s6 25IHS 

Mdu s6 26IHS 

Mdu s6 27IHS 

Mdu s6 28IHS 

Mdu s6 3 OIHS 

Quyet dinh thay d6i Quyet dinh khoi t6 vu an hinh S\l' 

Quyet dinh b6 sung Quyet dinh khoi t6 vu an hinh sir 

Quyet dinh huy bo Quyet dinh khoi t6 vu an hinh S\l' 

Thong bao vS viec huy bo Quyet dinh khoi t6 vu an hinh sir 

Quyet dinh huy bo Quyet dinh thay d6i Quyet dinh khoi t6 vu an 
hinh sir 

Quyet dinh huy bo Quyet dinh b6 sung Quyet dinh khoi t6 vu an 
hinh su 
Thong bao k~t qua giai quyet t6 giac, tin bao tQi pham va kien nghi 
khoi t6 

Quyet dinh khang nghi Quyet dinh khoi t6 vu an hinh sir cua HQi 
d6ng xet xu 

Mdu s6 3IIHS 

II. MAu sir DVNG TRONG VI:E:C Ap DVNG 
BI:E:N PHAp NGAN CH~N, BJ:E:N pHAp Cl10NG CHE 

Quyet dinh khong phe chuan Lenh b~t ngiroi bi giu trong tnrong 
hop khAn cfip 

Quyet dinh phe chufin Lenh b~t nguoi bi giu trong tnrong hop kh§n c~p 

Quyet dinh khong phe chuan Quyet dinh gia han tam giu 

Mdu s6 32IHS Quyet dinh phe chuan Quyet dinh gia han tam giu 

Mdu s6 33IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh tam giu 

Mdu s6 34IHS Quyet dinh tra tv do cho nguoi bi tam giu 

Mdu s6 35IHS Quyet dinh khong phe chuan Lenh b~t hi can dS tam giam 

Mdu s6 36IHS Quyet dinh phe chuan Lenh b~t bi can dS tam giam 

Mdu s6 37IHS Lenh b~t bi can dS tam giam 
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Mau s6 38IHS Quyet dinh khong phe chuan Lenh tarn giam 

Mau s6 39IHS Quyet dinh phe chuan Lenh tam giam 

Mau s6 40IHS Quyet dinh gia han tarn giam 

Mau s6 4IIHS Quyet dinh huy bo bien phap tam giam 

Mau s6 42IHS Quyet dinh thay thB bien phap ngan chan 

Mau s6 43IHS Quyet dinh khong phe chuan Quyet dinh v~ vi~c bao linh 

Mau s6 44IHS Quyet dinh phe chuan Quyet dinh v~ viec bao Iinh 

Mau s6 45IHS Quyet dinh huy bo bien phap bao Iinh 

Quyet dinh v~ viec bao Iinh Mau s6 46IHS 

Quyet dinh khong phe chuan Quyet dinh v~ viec d~t ti~n de bao dam Mau s6 47IHS 

Mau s6 48IHS Quyet dinh phe chuan Quyet dinh v~ viec d~t ti~n de bao dam 

Mau s6 49IHS Quyet dinh huy bo bien phap d~t ti~n de bao dam 

Mau s6 50IHS Quyet dinh v~ viec d~t tien de bao dam 

Lenh cdm di khoi noi cu tni Mau s6 5IIHS 

Mau s6 52IHS Thong bao v~ viec ap dung bien phap cdm di khoi noi cu tru 

Mau s6 53IHS Quyet dinh huy bo bien phap cdm di khoi noi cu tni 

Quyet dinh tarn hoan xudt canh Mau s6 54IHS 

Quyet dinh huy bo bien phap tam hom xudt canh Mau s6 55IHS 

Lenh tam giam Mau s6 56IHS 

Quyet dinh gia han thai han tam giam de truy t6 Mau s6 57IHS 

Mau s6 58IHS Quyet dinh ap giai bi can 

Mau s6 59IHS 
Quyet dinh dan giai nguoi lam clnrng/nguoi hi t6 giac, bi kien nghi 
khoi t6/nguai bi hai/ngiroi dai dien thea phap lu~t cua phap nhan 

Mau s6 60IHS Lenh ke bien tai san 

Mau s6 6IIHS Bien ban ke bien tai san 

Quyet dinh huy bo bien phap ke bien Uti san Mau s6 62IHS 

Lenh phong toa Uti khoan Mau s6 63IHS 

Bien ban giao nhan Lenh phong tea Uti khoan Mau s6 64!HS 
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M~u s6 65IHS Quyet dinh huy bo bien phap phong toa tai khoan 
III. MAu SUDVNG DOl VOl 

NGUOl CO THAM QUYEN TIEN IIANH TO Tl)NG, NGUOI THAM GIA TO Tl)NG 

M~u s6 66IHS 
Quyet dinh phan cong Pho Vien tnrong tlnrc hanh quyen cong t6, 
kiSm sat viec giai quyet vu an hinh sir 

M~u s6 67IHS Quyet dinh phan cong KiSm sat vien/Kiem tra vien thuc hanh quyen 
cong t6, kiem sat viec giai quyet vu an hinh sir 

M~u s6 68IHS Quyet dinh thay d6i Pho Vien tnrong hoac KiSm sat vien/Kiem tra 
vien thuc hanh quyen cong t6, kiem sat viec giai quyet vu an hinh su 

M~u s6 69IHS 
Yeu cAu thay d6i Thu tnrong/Cap tnrong/Pho Thu tnrong/Cap pho 
co quan co thb quyen diSu tra/DiSu tra vien/can bQ diSu tra 

M~u s6 70IHS Yeu cAu cu nguoi phien dich/ngiroi dich thu~t 

M~u s6 71IHS DS nghi thay d6i nguoi phi en dich/ngiroi dich thuat 

M~u s6 72IHS Quyet dinh thay d6i ngiroi phien dich/nguoi dich thuat 

M~u s6 73IHS Yeu cAulDS nghi cir ngiroi bao chua 

M~u s6 74IHS Thong bao nguoi bao chua 

M~u s6 75IHS Thong bao huy bo viec dang Icy ngiroi bao chua 
M~u s6 76IHS Thong bao tir choi viec dang Icy bao chua 
M~u s6 77IHS Quyet dinh thai diSm ngiroi bao chua tham gia t6 tung 

M~u s6 78IHS 
Thong bao vS thai gian, dia diem ti@n hanh hoat dQng t6 tung cho 
ngiroi bao chua 

M~u s6 79IHS Yeu cAu thay d6i nguoi giam dinh/nguoi dinh gia tai san 

M~u s6 80IHS Quyet dinh thay d6i nguoi giam dinh/nguoi dinh gia tai san 

M~u s6 81IHS 
Quyet djnh viec tham gia t6 tung cua nguoi dai dien, nha tnrong, 
t6 chirc 

IV. MAu sir Dl)NG TRONG GIAI DO~N DIEU TRA vu AN HINH str 
Mdu s6 82IHS Quyet dinh chuyen vu an hinh su dS diSu tra thea tham quyen 

Mdu s6 83IHS Yeu cAu diSu tra 

Mdu s6 84IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh nhap vu an hinh su 

Mdu s6 85IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh tach vu an hinh sir 
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Mfiu s6 86IHS Quyet dinh phe chuan Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 87IHS QuySt dinh phe chu~ QuySt diM thay d6i QuySt dinh khOi t6 bi can 

Mfiu s6 88IHS QuySt dinh phe chu~n QuySt dinh b6 sung QuySt dinh kh6i t6 bi can 

Mfiu s6 89IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh thay d6i Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 90IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh b6 sung Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 91IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh huy bo Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 92IHS Yeu cau ra quyet dinh khoi t6 bi can 

Mau s6 93IHS Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 94IHS Yeu cau ra quyet dinh thay d6i QUYSt dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 95IHS Quyet dinh thay d6i Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 96IHS Yeu cau ra quyet dinh b6 sung Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 97IHS Quyet dinh b6 sung Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 98IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh khoi t6 bi can 

Mfiu s6 99IHS Quyet dinh khong gia han thai han di~u tra vu an hinh str 

Mfiu s6 100IHS QuySt dinh gia han thai han di~u tra vu an hinh su 

Mfiu s6 10 IIHS f)~ nghi gia han thai han di~u tra vu an hinh sir 

Mfiu s6 102IHS Yeu cau truy na bi can 

Mfiu s6 103IHS QuySt dinh huy b6 QuySt dinh t~m dinh chi di~u tra V\l an hinh s\!, 

Mfiu s6 104IHS QuySt dinh huy bo Quyet dinh tarn dinh chi di~u tra vu an hinh su 
d6i voi bi can 

Mau s6 105IHS Yeu d.u phuc h&i di8u tra vu an hinh S\I 

Mfiu s6 106IHS Yeu cau phuc h6i di~u tra d6i voi bi can 

Mfiu s6 107IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh dinh chi di~u tra vu an hinh s\!, 

Quyet dinh huy bo Quyet dinh dinh chi di~u tra vu an hinh sir d6i 
Mfiu s6 108IHS 

voi bi can 

Mau s6 109IHS Quyet dinh phuc h6i di~u tra vu an d6i voi bi can 

Mfiu s6 11 OIHS Quyet dinh khong phe chuan Lenh kham xet 

Mau s6 IIIIHS Quyet dinh phe chuan Lenh kham xet 
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Mdu s6 112IHS Quyet dinh khong phe chuan Lenh thu gift thtr tin/dien tin/biru 
kien/biru pham 

Mdu s6 134IHS Quyet dinh tarn dinh chi vu an 

Mdu s6 113IHS QuySt diM phe chufuI L~nh thu gift thu tinldi~n tinlbuu ki~nlbuu phk 

Mdu s6 114IHS Quyet dinh thuc nghiem dieu tra 

Mdu s6 115IHS Bien ban thuc nghiem dieu tra 

Thong bao ve viec khong chdp nhan de nghi trung d.u giam 
Mdu s6 116IHS dinh/ dinh gia tai san 

Mdu s6 117/HS Quyet dinh trung c~u giam dinh 

Mdu s6 118IHS Yeu c~u dinh gia Uti san 

Mdu s6 119/HS Thong bao kSt lu~n giam dinh/dinh gia Uti san 

Mdu s6 120IHS Quyet dinh trung c~u giam dinh b6 sung 

Mdu s6 121IHS Quyet dinh trung c~u giam dinh lai 

Mdu s6 122/HS Yeu c~u dinh gia lai tai san 

Mdu s6 123IHS Quyet dinh dinh gia lai tai san trong tnrong hop d~c biet 

Mdu s6 124IHS Quyet dinh trung c~u giam dinh lai trong tnrong hop d~c bi~t 

Mdu s6 125IHS Bien ban ghi loi khai 

Mdu s6 126IHS Bien ban hoi cung bi can 

Mdu s6 127IHS Bien ban d6i chdt 

Yeu c~u cung cdp tai lieu lien quan dSn hanh vi, quyet dinh t6 tung 
Mdu s6 128IHS co vi pham phap luat trong dieu tra 

Mdu s6 129IHS KiSn nghi khac phuc vi pham trong hoat dong khoi t6, dieu tra 

Mdu s6 130IHS KiSn nghi ap d\lllg bi~n phap phong ngira tQi ph?ro va vi ph?ro phap lu~t 

v. MAu sir DVNG TRONG GIAI DO~N TRUY TO 
Mdu s6 131/HS Quyet dinh chuyen vu an hinh S\l dS truy t6 thea thftm quyen 

Mdu s6 132IHS Quyet dinh gia han thai han quyet dinh viec truy t6 

Mdu s6 133IHS Quyet dinh tra h6 sa vu an dS dieu tra b6 sung 

Mdu s6 135/HS Quyet dinh huy bo Quyet dinh tarn dinh chi vu an 
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Mau s6 136IHS Quyet dinh tarn dinh chi vu an d6i voi bi can 

Mau s6 137IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh tam dinh chi vu an d6i voi bi can 

Mau s6 138IHS Quyet dinh dinh chi vu an 

Mau s6 139IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh dinh chi vu an 

Mau s6 140IHS Quyet dinh dinh chi vu an d6i voi bi can 

Mdu s6 141IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh dinh chi vu an d6i voi bi can 
Mdu s6 142IHS Quyet dinh phuc h6i vu an 

Mdu s6 143IHS Quyet dinh phuc h6i vu an d6i voi bi can 

Mdu s6 144IHS Cao trang 

Mdu s6 145IHS Quyet dinh phan cong vien kiem sat cdp duoi thuc hanh quyen cong 
t6, kiem sat xet xu vu an hinh sir 

Mdu s6 146IHS Bien ban giao nh~n Cao trang/Quyet dinh truy t6 thea thu tuc rut 
gon/Quyet dinh tam dinh chi vu an/Quyet dinh dinh chi vu an 

Mdu s6 147IHS Thong bao ve viec vu an co bi can dang bi tam giam 

Mdu s6 148IHS Quyet dinh tra h6 sa vu an dS dieu tra lai 

Mdu s6 149IHS Thong bao ve viec truy t6 bi can truce Toa an, tra h6 sa dS yeu d.u 
DTBS, DC hoac TDC VA, DC hoac TDC VA d6i voi bi can 

Mdu s6 150IHS BB giao nhan h6 sa vu an/vu viec 

VI. MAu SUDVNG TRONG XULYV~T CHUNG, TAl SAN BI THU GIU 

Mdu s6 151IHS Quyet dinh xu ly v~t chirng 
Mdu s6 152IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh xu ly v~t chirng 
Mdu s6 153IHS Quyet dinh tra lai tai san 

Mdu s6 154IHS Quyet dinh huy be Quyet dinh tra lai tai san 

Mdu s6 155IHS Quyet dinh chuyen v~t clurng 
VII. MAu SU DVNG TRONG 

Ap DVNG BI~N PHAp DIEU TRA TO TVNG D~C BI~T 

Mdu s6 156IHS Yeu cAu ap dung bien phap dieu tra t6 tung d~c bi~t 

Quyet dinh khong phe chuAn Quyet dinh ap dung bien phap dieu tra 
t6 tung d~c bi~t 

Mdu s6 157IHS 
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Miu s6 158IHS Quyet dinh phe chuan Quyet dinh ap dung bien phap di@u tra t6 tung 
d~c biet 

Miu s6 169IHS Yeu cAu tuong tro tu phap v@ hinh sir 

Miu s6 159IHS QuySt diM gia h~ thm h~ ap d\lllg bi~n phap di@u tra t61\lfig d~c bi~t 

Miu s6 160IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh ap dung bien phap di@u tra t6 tung 
d~c biet 

VIII. MAU sir DVNG TRONG Ap DVNG THU TVC D!C BItT 

Miu s6 164IHS Quyet dinh huy bo Quyet dinh ap dung thu tuc rut gon 

Miu s6 161IHS Quyet dinh ap dung bien phap b~t buoc chua benh 

Miu s6 162IHS Quyet dinh dinh chi thi hanh bien phap b~t bUQc chua benh 

Miu s6 163IHS Quyet dinh ap dung thu tuc rut gon 

Miu s6 165IHS Quyet dinh truy t6 theo thu tuc rut gon 

Miu s6 166IHS QuySt dinh giao nguai bi bUQc tQi la nguai du6i 18 tu6i dS giam sat 

Miu s6 167IHS D@ nghi ap dung bien phap bao v~ 

IX. MAu sir DVNG TRONG HO~T DONG TV'ONG TRC} TV' PHAp HINH SV 
Miu s6 168IHS Yeu cAu thuc hien uy thac tu phap v@ hinh su 

Miu s6 170IHS Cong ham 
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VIl;N KlEM SAT NHAN DAN TOl CAO 
VIEN KIEM SAT NHAN DAN cAp CAO 

. T~I Hi\. NANG 

S6:A.3A.3 IVC2- VP 
"V Iv quan triet, thirc .' cac quy dinh lien 
quan d~n heat d9ng f' VKSN c1p cao" 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM . . . 
DQc I~p - Tl]' do - H~nh phuc 

Da Nang, ngayOJ (hang 7 nam 2020 

, I • 
Kinh giri: Dong chi Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan 

cac tinh, thanh ph6 trong khu VlJC. 
ViliN KSNtl rlNH GIA LAl 

ifill' SO'. • ••••••••••••••• DEN . 
Ngay:.06.I+'LLQ1D 

; Chuy~n:""""""''''''''''''''''''Ng~ 1 7 16/2020, Vi~n tnrong VKSND t6i cao dtl Icy Quyet dinh s6 
lJru. ho sd 86: ··············•··•· , ., , L:...-··--·----~21QIJ-VKS TC ban hanh Quy che to chirc va hoat dong cua VKSND cap cao 

(sua d6i) thay th@ cho Quyet dinh s6 26/Q8-VKSTC ngay 20/11/2015 (sau day 
vi@t t~t Quy ch@ 222). DS gop phan bao dam thirc hien t6t nhiem vu, quyen han 
dtl duoc Quy che 222 quy dinh, Vien kiem sat nhan dan c~p cao tai Da N~ng 
(Vien c~p cao 2) dS nghi Vien twang VKSND cac tinh, thanh ph6 trong khu V\l'C 
t6 chirc trien khai, quan triet Quy che 222 va yeu c~u cac don vi co lien quan 
thirc hien cac nQi dung sau: 

1. Thuc hien nghiem tuc viec dinh ky bao cao, thong ke tinh hinh thuc 
hien nhiem vu thuc hanh quyen cong t6 va kiSrn sat xet xu cua VKSND c~p tinh 
va VKSND c~p huyen dSn VKSND c~p cao thea chS dQ thong tin bao cao; sao 
giri kip thai, d~y du ban an, quyet dinh cua T AND cling c~p (kern thea phieu 
kiSrn sat ban an) dSn VKSND c~p cao; phai bao cao va giri Iich xet xu sa tham 
nhtrng VlJ, viec diroc quy dinh tai Danh muc F va cac bao cao chuyen dS, van 
ban co lien quan thea Danh muc G dSn VKSN1).c~p cao thea quy dinh tai khoan 
2 DiSu 47 Quy chS 222. " 

2. Sau khi ban hanh cao trang, chuySi{ h6 sa vn .an sang Toa an cling c~p 
d~ xet xu sa thdm hoac sau khi thu ly vu an, d~ giai quyet thea thu tuc phuc 
tham, VKSND c~p tinh phai thirc hien viec bao "c~o thinh thi VKSND c~p cao 
d6i voi nhtrng VlJ viec diroc quy dinh tai Danh muc H thea quy dinh tai khoan 3 
DiSu 47 Quy chS 222. 

3. Cac VKSND dia phuong c~n chu dong, tang cuong ki~rn sat, don d6c 
T AND cling c~p thirc hien nghiem tuc, dung quy dinh vS viec chuyen h6 sa VlJ, 
viec dSn VKSND c~p cao dtl co yeu c~u dS nghien ciru, giai quyet don dS nghi 
khang nghi giam d6c tham, tai th~rn (theo quy djnh Cong van s6 5919NKSTC 
VC1 ngay 06112/2019 cua VKSND t6i cao). 



• 

? DS nghi Vien tnrong VKSND cac tinh~ha~6 trong khu V\IC quan triet 
va trien khai thirc hien nhirng n9i dung tren.~ 

NO'i nluin: 
- Nhu tren; 
- Dlc Vien tnrong VKSNDTC (b/c); 
- Die Tran Cong Phan PVT VKSNDTC (b/c); 
- Van phong, VI,I 7, 9, 10 VKSNDTC; 
- 12 VKS tinh, thanh ph6 trong khu VIJC; 
- Lanh dao VC2; 
- VT cac Vi~n nghiep VI,I va CVP VC2; 
- Luu: VT, TH, TTr VP VC2. 
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ViEN 1~51\1l). TiNH GI/\ !_iXI 

, ~G VAN DEN . Kinh gUi: Vi~n kiem sat nhan dan thanh ph6 Hit Ni)i 

I Sb-' /~q(7y&J.!±_;L9& 
uc dap Cong van s6 610NKS-Pl ngay 16/03/2018 cua Vi~n kiem sat 

nhan dan thanh ph6 Ha N9i dS nghi hu6ng d§n cac tinh tiSt cu thS d6i voi tnrong 
hop hi can khong eo noi eu tru ra rang, eo dau hieu he tr6n, tiep tuc pham t9i hoac 
eo dau hieu pham t9i quy dinh tai Khoan 2, DiSu 119 cua B9 lu~t TTHS nam 2015. 
Vi~n kiem sat nhan dan t6i eao (V\l4) co y kien nhu sau: 

1. Can cir DiSu 21 cua Lu~t Ban hanh van han quy pham phap lu~t nam 
2015, quy dinh: "H(Ji d6ng 'Thdm phdn Toa an nhdn dan t6i cao ban hanh nghi 
quyit dd huang ddn viec dp dung thong nhdt phdp ludt trong xet xu thong qua t6ng 
kit viec dp dung phdp ludt, giam d6c viec xet xu", thi viec huong d§ll thS nao la 
khong eo noi eu tru ra rang, eo dau hieu he tr6n, tiSp tuc pham t9i hoac eo dau hieu 
pham t9i thuoc thfun quyen cua H9i dang Thfun phan Toa an nhan dan t6i eao. 

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA vrtr NAM 
DQc IfP - T'1 do - HtlDh phuc 

Ha N(Ji, ngay 13 thang 4 nam 2018 

2. Trong thoi gian cho Nghi quyet cua H9i d6ng Thfun phan Toa an nhan 
dan t6i cao huong d§ll vS nhfmg tinh tiSt neu tren I, dS nghi Vien kiem sat nhan dan 
thanh ph6 Ha N9i trong qua trinh thuc hien chirc nang, nhiem vu ella minh cAn ap 
dung dung cac quy dinh cua B9 lu~t t6 tung hinh sir nam 2015 khi qUYSt dinh viec 
tam giam hi can, hi cao, dam bao dung tham quyen, can cir, trinh tv, thu tuc va thoi 
han; d6ng thoi co su ph6i hop chat ehe voi cac co quan tiSn hanh t6 tung eo tham 
quyen, tren co sa tinh hinh thuc ti~n t9i pham noi chung va t9i pham vS rna my noi 
rieng xay ra tai dia phuong dS xem xet thong nhat quyet dinh ap dung viec tam 
giam hi can, hi cao dap irng yeu eAu dau tranh phong, chong t9i pham va phuc vu 
nhiem vu chinh tri dia phuong. 

Tren day la y kien cua Vien kiem sat nhan dan t6i cao (Vu 4) vS hu6ng d§n 
cac tinh tiSt cu thS d6i voi tnrong hop hi can khong co noi cu tru ra rang, co dau 
hieu he tron, tiSp tuc pham t9i hoac co dau hieu pham t9i quy dinh tai Khoan 2, 
Dieu 119 cua B9 luat TTHS nam 2015, trao d6i dS cac D6ng chi nghien ciru, v~ 

I V€ dAu hieu "co nai cu trU ro rang", hien nay, du thao Nghi quyet cua HDTP TAND tbi cao huang dan ap dung 
Di€u 66 va Di€u 106 BLHS v~ tha til wac thoi han c6 di~u ki~n quy dinh nhu sau: Noi cu tru la noi tam tru hoac 
thuong tru thea quy dinh cuaLuat Cu tni rna nguoi duoc tha til v~ cu tru, sinh s6ng thuong xuyen sau khi duoc tha 
til. Noi cu tni TO rang la noi cu tru c6 dia chi ducc xac dinh cu th€. 



dung trong qua trinh Thirc hanh quyen cong t6 va kiem sat viec giai quyet cac vu , 
an ve rna tuy. 

Nuinhpn: 
- Nhu tren; 
- D/c Trfut Cong Pharr, PVT VKSNDTC 
(d~ bao cao); 
- Vien kiem sat 62 tinh, thanh ph6 true 
thuoc TW (d~ thuc hien); 
- Luu: VT, Vu 4. 
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CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM 
DQc l~p - Tl}' do - H~nh pluic 

VI EN KIEM SAT NHAN DAN 
. TOICAO 

S6: 2858 NKSTC- V7 

V/v thuc hien Quy dinh vS quy trinh giai Ha Noi, ngay 09 thang 7 ndm 2018 
__ --~.:;&.:;:.U~SIlWolA~~U b6i thirong cua Nha mroc 

1tN KSND TINB GIA LAI 
SL~~---- Kinh giri: 

ltN_JJ B-Lta£& - Thti tnrong cac dan vi V\l1, V\l2, V\l3, V\l4, V\l5, 
!JI • Pa::;. V\l 6, V\l 7, C\lC 1, C\lC 3 Vi~n kiem sat nhan dan t6i cao; r 

Ngay 29 thang 6 nam 20 18, Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan t6i cao 
da: ky Quyet dinh s6 304/QD-VKSTC ban hanh Quy dinh vS quy trinh giai quyet 
yeu c~u b6i thuong cua Nha niroc trong hoat d(>ng t6 tung hinh su thuoc trach 
nhiem cua Vien kiem sat nhan dan (sau day viet t~t la Quy dinh vS quy trinh giai 
quyet b6i thirong nha nuoc). 

D@ tri~n khai thi hanh Luat Trach nhiem b6i thuong cua Nha mroc dung 
quy dinh; bao dam quyen, 19i ich hop phap cua nguoi bi thiet hai, Vien ki@m sat 
nhan dan t6i cao yeu c~u Thu tnrong cac dan vi ve 1, vo 2, vo 3, ve 4, ve 5, 
Vu 6, Vu 7, C\lC 1, C\lC 3, Vien tnrong Vien ki@m sat nhan dan cac c~p chu d(>ng 
nghien ciru, tri@n khai thuc hien cac quy dinh cua Luat nay va Nghi dinh s6 
68/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2018 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt m(>t s6 
diSu va bien phap thi hanh Luat Trach nhiem b6i thuong cua Nha mroc va Quy 
dinh vS quy trinh giai quyet b6i thuong nha mroc. 

Qua trinh triSn khai thirc hien neu co vuong mac, dS nghi cac dan vi trao 
d6i voi Vu thuc hanh quyen cong t6 va kiem sat xet xu hinh S\l (Vu 7) d@ huang 
d~n thuc hien.', 

(Quy dinh vJ quy trinh giai quyJt yeu ca~ b6i thuang nha nuxrc ilang tai tren c6ng 

thong tin ili?n tit cua NgimhJV 

Noi nh~n: 
- Nhir tren; 
- D/c Vi~n tnrong (d~ baa cao) 
- Cac D/c Ph6 Vi~n tnrong (d~ baa cao); 
- Liru VT, Vu 7 (3 ban) 

TL. VI:E:N TRlJONG 
Vl) TRlJONG Vl) THl)'C HANH QUYEN 

CONG TO VA KIEM sAT XET XU HiNH str 
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V Iv danh gia, rut kinh nghiem trong 
-!!"'.--..z..- .••• -.,...,..~~l.!~o.LaiW-. kiem sat viec b~t, tam gift, 
:N I&lID lI"H GIAIaU am 6 thang dau nam 2018 

•• gb_.l<' 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI"E:T NAM 
DQC I,p - T\f do - H,nh phuc 

Ha N(>i, ngay 17 thdng 7 ndm 2018 

fN •• J;lBUO.i&, 
-" 11 Kinh giri: - Thu tnrong cac don vi: Vu 2, 3,4, 5, 6 VKSND t6i cao; 
•••• - Vien tnrong VKSND cac tinh, TP tnrc thuoc Trung irong 

Thirc hien Chi thi s6 OllCT-VKSTC ngay 20/12/2017, K8 hoach s6 
03/KH-VKSTC ngay 26112/2017 cua Vien tnrong Vien KSND t6i cao; qua cong 
tac quan ly, theo doi, danh gia tlnrc trang cong tac thuc hanh quyen cong t6, 
kiem sat viec ap dung cac bien phap b~t, tam gift, tam giam cua Co quan diSu tra 
(~QDT), co quan ducc giao nhiem .vu ti~n hanh mQt s6 hoat dQng diSu tra va 
Vien kiem sat (VKS) 6 thang dA;u nam 201R, Vu THQCT va KSDT an An ninh 
(Vu 1) .danh gia, rut ~ nghi~tii trong cong tac ki~m sat viec b~t, tam gift, tarn 
-giam-6 thang ddu ,narn.-2-0 18 nhu 'sau:' 

• . ' !"" }, 

1. Danh gia chung 

Tir ngay 31112/2017 d~h ngay 31/5/2018, s6 ngiroi bi b~t, tam gift, tam 
giam co giam so voi cling ky-nam tnroc. CQBT toan qucc dil ra lenh b~t 38.039 
nguoi; ti~p nh~ 3.227 ngiroi dAu thu, tv thu; b~t ngiroi bi gift trong tnrong hop 
khAn c~p 5.920 ngiroi; b~t ngiroi pham tQi qua tang 22.566 ngiroi; b~t ngiroi 
dang bi truy na 1.340 ngiroi; b~t bi can d8 tam giam 4.927 ngiroi; b~t nguoi bi 
yeu cAu d§n d{> 59 nguoi. VKS ail phe chufuI 5.840 trirong hop b~t ngiroi bi gift 
trong tnrong hQ'P khan 'c~p, 18.969 tnrong hop b~t tarn giam, tarn giam. Trong 
ky, CQDT dil tarn gift 32.648 ngiroi; dil khoi t6 chuyen tam giam 19.864 ngiroi, 
khoi t6 ap dung bien phap ngan chan khac 10.968 ngiroi, tra nr do 731 ngiroi. 

Nhin chung, viec b~t, tam gift, tarn giam cua CQDT va VKS da dam bao 
dung can CU, trinh tv, thu tuc, tham quyen thea quy dinh tai cac diSu 110, 111, 
112,113,117,119,173 BQ lu~t TTHS nam 2015 va Thong tu lien tich s6 
05/2005 ngay 07/9/2005 vS quan h~ phoi hop giira CQBT va VKS trong viec 
thirc hien mot s6 quy dinh cua BQ lu~t TTHS 2003. VKS cac cfip dil tang cuong 
cong tac THQCT, kiSm sat viec ap dung cac bien phap b~t, tam gift, tarn giam, 
dam bao viec ap dung, thay d6i, huy bo bien phap ngan chan va viec phe chuan 
cac lenh, quyet dinh cua CQBT co can CU, dung phap luat, phuc vu yeu cftu dfiu 
tranh phong, chong tQi pham. Qua cong tac kiSm sat, VKS cac cfip da ban hanh 
635 kien nghi yeu cftu CQDT cac cfip khac phuc vi pham trong viec b~t, tam 
gift, tarn giam va viec tlurc hien ch8 dQ d6i voi ngiroi bi tarn gift, tarn giam (cdc 



don vi lam tat cong tdc nay la: Ha Nam, Vinh Long, D6ng Thap, Kien Giang, 
Ngh¢ An, Quang Binh, Yen Bai, Thanh Hoa, Ca Mau, Dien Bien, Bac Lieu, Cao 
Bang, Kien Giang, Ninh Binh, Quang Ngiii, Quang Ninh, Binh Duong, Da 
Nang, cs« Tha, Lao Cai, Kon Tum, Lam D6ng, Tay Ninh, Bdn Tre, Vl:l 1, Vl:l 

3, .. .). 

~en quill k~t qua dat duoc tren, cong tac b~t, tarn gift, t~fi~\t31$tp ~jy'~ 
han che, vi pham nlnr sau: - . - • 

••••• 11 I •.. _)1 
- CQDT ra lenh b~t ngiroi bi giii trong tnrong hop khfuI ~p, l~nl)\gia h~ M~ 

tarn gift, lenh b~t tam giam/tam giam khong du dill cir; VKS c~c~ cd~ ~~ ''Iffioitgr 
phe chuk 80 tnrong hop bfit nguoi bi gi~ trong tnrong hop khfu dp, f)S 1rn5{" :: 
hop gia han tam gitr, 248 tnrong hop bat tarn giam/tam giam. 4;;; l6li r;;t,~" 
quan di~u tra phai tra tv do 89 ngiroi dS xu ly hanh chinh hoac khong chirng 
minh duoc hanh vi pham tQi 

- MQt s6 tnrong hop phai ap dung bien phap tam giam nhung CQDT 
khong ap dung, VKS phai yeu c~u CQDT b~t tam giam (36 tnrong hop). 

- Viec b~t, tam gift, tam giam cua CQDT khong thirc hien dung trinh tu, 
thu tuc thee quy dinh cua phap lu~t, nhir: H6 sa d~ nghi phe chuan khong dli tai 
lieu; cham giri lenh, h6 sa d@ nghi phe chuan cho VKS; khong ghi ro can err 
trong lenh, nhat la viec b~t nguoi bi gift trong tnrong hQ'P khfuI c~p; viec ghi thai 
han tam giir, tarn giam trong lenh khong dung quy dinh; viec l~p bien ban, thong 
bao viec b~t, tam gitr, tarn giam thuc hien chua nghiem, ... 

- Co 02 tnrong hop VKS phe chuan lenh gia han tam gift khong co can cir, 
phai tra tv do dS xu ly hanh chinh hoac khong chirng minh diroc hanh vi pham 
tQi. 

2. Nhii'ng nQi dung cAn ti~p tuc thuc hi~n 

Tir thuc trang neu tren, d@ nghi VKS cac c~p, cac dan vi: Vu 1, 2, 3, 4, 5, 
6 VKSND tai cao thuc hien tat cac nQi dung sau: 

- Quan triet va thirc hien nghiem tuc cac Nghi quyet cua Dang, cua Quoc 
hQi v@ cong tac tu phap; Chi thi s6 06/CT-VKSTC ngay 06/12/2013 v@ "Tang 
cuang trach nhiem cong t6 trong hoat a(jng di~u tra, g&n cong t6 vai hoat dong 
di~u tra dap zing yeu cdu ddu tranh phong, chong t(ji pham ", Chi thi s6 04/CT 
VKSTC ngay 10/7/2015 "V~ tang cuong cac bien phap phong, chong oan, sai 
va nang cao trdch nhiem trong gidi quyet b6i thuang thiet hai cho nguai bi oan 
trong hoat dong t6 tung hinh s~"; Chi thi s6 OIlCT-VKSTC ngay 20/12/2017 
cua Vien tnrong Vien KSND t6i cao v@ cong tac cua nganh KiSm sat nam 2018; 
thuc hien dung, d~y du cac quy dinh trong cac dao luat v@ tu phap co hieu luc nr 
ngay 01/01/2018 lien quan dSn viec b~t, tam giii, tarn giam (BLHS, BL TTHS, 
Luat thi hanh tarn giir, tam giam, ... ). 



- Tang cirong cong tac quan ly, chi dao, di~u hanh va trach nhiem cua 
KSV, can bQ trong cong tac THQCT, kiem sat viec ap dung bien phap cac bien 
phap ngan chan. Hang nam, cac don vi dS ra chi tieu, bien phap cu thS dS thirc 
hien; gfu1 trach nhiem cua ngiroi dung dfiu co quan don vi, cua KSV, can bQ khi 
dS xay ra oan sai, vi pham phap lu~t trong cong tac nay. Chu trong cong tac 
kiem tra, tlmg kSt rut kinh nghiem, kip thoi phat hien t6n tai, thieu sot trong 
cong tac dS khac phuc; lam t6t cong tac thong ke, bao cao, nghien ciru thirc hien 
chuyen d~ thea quy dinh cua Nganh. 

- KiSm sat ch~t che viec ap dung, thay d6i, huy bo bien phap ngan chan 
cua Co quan diSu tra, co quan diroc giao nhiem vu tiSn hanh mot s6 hoat dong 
diSu tra, nh~t la can cir, tham quyen, thu tuc b~t, tarn gifr, tarn giam thea quy 
dinh cua BQ luat TTHS nam 2015. Thong qua cong tac kiSm sat, phai thuong 
xuyen t6ng hop vi pham, thieu sot cua CQDT, co quan duoc giao nhiem vu tiSn 
hanh mQt s6 hoat dQng diSu tra trong viec bat, tam gift, tam giam dS kiSn nghi, 
yeu cfiu kh~c phuc. 

- Tang cirong m6i quan h~ ph6i hop gifra cac don vi trong nganh KiSm sat 
va gitra nganh KiSm sat V01 cac co quan hfru quan trong viec thirc hien cac quy 
dinh cua phap luat lien quan dSn viec ap dung, thay d6i~. huy bo cac bien phap 
ngan chan. Cac don vi trong nganh KiSm sat ph6i hop tren co sa chi thi cua 
Vien tnrong Vien KSND t6i cao va quy chS nghiep vu cua Nganh; thirc hien 
nghiem tuc, dfiy du viec bao cao, thong ke cac chi tieu nghiep vu thea quy dinh 
cua Nganh va yeu cfiu cua VKS c~p tren. Xay dung, thirc hien hieu qua quy che , 
phoi hop gifta VKS V01 co quan hfru quan thea quy dinh cua phap lu~t va chirc 
nang, nhiem vu, quyen han cua m6i nganh. 

- Cac dan vi chu dQng kiem tra, danh gia thuc trang cong tac THQCT, 
kiem sat viec ap dung cac bien phap .ngan chan; t6ng hop bao cao nhirng kho 
khan, virong mac vS nghiep vu, vS ap dung phap luat lien quan den viec ap dung 
bien phap ngan chan dS VKSND t6i cao co bien phap chi dao, thao gO' kip tho;' 

D~ nghi cac d6ng chi Thu tnrong dan vi co lien quan va Vien tnrong Vien 
ki6m sat nhan dan cac dia phuong phoi hop, chi dao thuc hien.z. W 

Nui nh~n: 
- Nhu tren (d~ thirc hien); 
- D/c Vien tnrong VKSTC (d~ bao cao); 
- D/c TrfuI Cong Phan, PVT (d~ bao cao); 
- Van phong VKSNDTC; 
- LUll: VT, Vu 1. 
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,..--_~ _ ___.I,..u.w.....L&.I......,.1/VKSTC-VI4 Ha NQf, ngay23thang 7 ndm 2019 
. VIEN K!fM gPo I NVmF~~ quy dinh tai khoan 6 
: 11_~ANH PHO HP Si~:353 BLHS nam 2015 

:~r,:,,~~~):~~~~L~ I bu~g :i:~l:6ng VKS quan sir trung uong; 
Llll;:;1U.:~.~(i: " , .. d - Thu tnrong cac don vi thuoc VKSND t6i cao: V\lI, V\l2, V\l3, 

V\l4, V\l5, V\l6, ve 7, C\lC 1; 
- Vien tnrong cac VKSND c~p cao 1, 2, 3; 
- Vien tnrong VKSND cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc trung uong. 

Trong qua trinh trien khai thi hanh BLHS nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 

2017), Vu Phap ch@ va Quan ly khoa hoc, VKSND t6i cao (Vu 14) da nhan duoc 

nhieu van ban thinh thi dS nghi giai dap nhirng kho khan, vuong mac trong viec ap 

dung quy dinh tai khoan 6 DiSu 353 BLHS nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2017). 

Vu 14, VKSND t6i cao th~y rang quy dinh vS tham 0 tai san trong cac doanh 

nghiep, t6 clnrc ngoai Nha mroc la quy dinh moi cua BLHS nam 2015 (sua d6i, b6 

sung nam 2017) co tac dQng Ian d@n viec giai quyet cac vu an hinh SlJ cua co quan 

co thftm quyen. Do vay, cfrn co van ban quy pham phap luat huang dftn vS vk dS 

nay. Theo quy dinh tai khoan 2 DiSu 3 Nghi quyet s6 4112017/QH14 va DiSu 21 

Luat Ban hanh van ban quy pham phap lu~t nam 2015 thi thftm quyen huang dftn 

viec ap dung thong nh~t phap lu~t trong xet xu cac dieu, khoan, diSm trong BLHS 

nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2017) thuoc trach nhiem cua HQi d6ng Thftm 

phan Toa an nhan dan t6i cao. Vu 14 dff t6ng hop nhtrng vuong mac neu tren d~ 

sam tham rmru, trinh lanh dao VKSND t6i cao co van ban kien nghi HQi d6ng 

th~m phan Toa an nhan dan t6i cao ban hanh Nghi quyet huang dftn. 

Trong khi cho huang dftn chinh thirc cua HQi d6ng Thftm phan T oa an nhan 

dan t6i cao, Vi~n kiem sat cac c~p cfrn chu dong phoi hop, thong nh~t voi cac co 

quan tien hanh t6 tung cung c~p dS giai quyet d6i voi tung vu an, vu viec cu the; 

tnrong hop chua thong nh~t hoac co quan diem khac nhau thi bao cao c~p uy dia 
phuong dS co chi dao chung. 

1 



Tren day 18. y ki@n cua Vu 14 vS ap dung quy dinh tai khoan 6 DiSu 353 

cua BLHS nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2017), kinh giri cac dan vi, VKSND 

cac eap./~ 

NO'i nh(in: 
- Nhir tren; 
- Die Vi~n tnrong VKSNDTC (d~ hie); 
- Cac die PVT VKSNDTC (d~ hie); 
- Luu: VT, V14. 

TL. VI~N TRUONG 
vu TRUONG vu PIIAP CHE 

Hoang Th] Quynh Chi 
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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: 3544/VKSTC-V14 
V/v trả lời thỉnh thị vướng mắc trong 

việc áp dụng pháp luật hình sự 

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019 

  

Kính gửi: VKSND tỉnh Sơn La 

Phúc đáp Công văn số 252/VKS-P7 ngày 24/06/2019 của VKSND tỉnh Sơn 
La về một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật hình sự, Vụ 14 có 
ý kiến như sau: 

1. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Xúi giục người dưới 18 tuổi 
phạm tội” quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015 có áp dụng 
đối với trường hợp người xúi giục cũng là người dưới 18 tuổi không? 

Điều 90 BLHS năm 2015 quy định: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 
phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của Chương XII; theo 
quy định khác của Phần thứ nhất của BLHS năm 2015 mà không trái với quy định 
của Chương này”. Phần thứ nhất và Chương XII của BLHS năm 2015 không có 
quy định loại trừ việc áp dụng tình tiết tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi 
phạm tội” đối với người dưới 18 tuổi. Do vậy, nếu người dưới 18 tuổi có hành vi 
xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội thì vẫn có thể bị xem xét áp dụng tình tiết 
tăng nặng “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”. 

2. Về việc áp dụng tình tiết định khung “Sử dụng người dưới 16 tuổi 
phạm tội” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 249 BLHS năm 2015 và tình tiết 
“Đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251 BLHS năm 
2015 

- Khi áp dụng tình tiết định khung “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc 
phạm tội” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 249 BLHS năm 2015, cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng không phụ thuộc vào việc bị can, bị cáo có nhận thức 
được việc sử dụng người khác vào việc phạm tội là người dưới 16 tuổi hay không. 
Việc phụ thuộc vào nhận thức của bị can, bị cáo chỉ là bắt buộc khi được quy định 
rõ trong cấu thành của tội phạm. Quy định này thể hiện chính sách xử lý nghiêm 
khắc đối với người có hành vi xâm hại tới đối tượng là người dưới 16 tuổi. 

- Tình tiết định khung “Đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm c khoản 
2 Điều 251 BLHS năm 2015 cần được hiểu là trong 01 lần thực hiện hành vi phạm 
tội, người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội đối với 02 người trở lên (có thể 
02 hay nhiều người cùng mua ma túy một lúc hay mỗi người có giao dịch trước 



nhưng việc giao nhận ma túy tiến hành cùng một thời gian, cùng thời điểm hoặc 02 
hay nhiều người cùng góp tiền và trực tiếp đến mua ma túy). 

3. Trường hợp bắt quả tang, thu giữ chất ma túy tương ứng khoản 1 
Điều 251 BLHS năm 2015. Người phạm tội khai nhận: số ma túy đó để sử 
dụng và để bán kiếm lời. Quá trình điều tra, ngoài ra người phạm tội đã 01 
lần bán trót lọt ma túy cho người khác. 

Điểm e, Mục II.3.3 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-
TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 về hướng dẫn áp dụng một số quy định tại 
Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của BLHS năm 1999 quy định: “Mua 
bán trái phép chất ma túy” là một trong các hành vi sau đây: ...e) Tàng trữ chất 
ma túy nhằm bán trái phép cho người khác”. 

Như vậy, áp dụng tinh thần của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-
VKSNDTC-TANDTC-BTP nêu trên thì trường hợp bắt quả tang 01 người đang 
tàng trữ trái phép chất ma túy và làm rõ được mục đích của người này là để nhằm 
bán cho người khác thì có thể xem xét xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma 
túy. Nếu qua quá trình điều tra xác định người này đã từng bán ma túy cho người 
khác (đủ yếu tố cấu thành tội phạm) thì có thể xem xét xử lý về tội mua bán trái 
phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng là “phạm tội 02 lần trở lên”. 
Tuy nhiên, việc xử lý đối với hành vi xảy ra sau ngày 01/01/2018 thì không được 
viện dẫn Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP. 

Trên đây là ý kiến trao đổi của Vụ 14 về một số khó khăn, vướng mắc trong 
việc áp dụng pháp luật hình sự; kính gửi VKSND tỉnh Sơn La để tham khảo./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c); 
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSTC (để b/c); 
- Các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh (để biết) 
- Lưu: VT, V14. 

TL. VIỆN TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG 

VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ 
KHOA HỌC 

 
 
 
 

Hoàng Thị Quỳnh Chi 

  

























































VIEN KIEM SAT NHAN DAN 
. TOICAO 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM 
DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc 

S6: r:g~f NKSTC-V14 
V/v ghH dap mot s6 kh6 khan, vuong mac 
lien quan d~n quy dinh cua BLHS, 
BL TTHS nam 2015 va thi hanh an hinh SlJ 

Ha N(ji, ngay cCthangA2nam 2019 

_____ K___,inh giri: 
A , 

vmN KSND TINH GIA LAl 
DENs6:.lDIK . 

Ngay:;:16/.JL1.L0J3. 

__.._.,_-_ •.. _ ," .. _ _ .. _ -.' 

Ch1IY~n: .... u ••••• u •••••••• , ••••••••••••••• 
lAru. h6 ad 86: . 

- Vien tnrong VKS quan su trung uong; 
- Thu tnrong don vi thuoc VKSND t6i cao: Vu 1, Vu 2, Vu 3, 
V\l4, V\l 5, V\l6, vo 7, vo 8, vo 12, vu 13, C\lC 1, Van phong, 
Thanh tra, Truong Dai hoc Ki~m sat Ha NQi, Truong Dao tao, 
b6i duong nghiep vu kiem sat tai thanh phe, He, Chi Minh; 
- Vien tnrong YKSND c~p cao 1, 2, 3; 
- Vien tnrong VKSND tlnh, thanh pho true thuoc trung uong. 

Qua tlnrc ti~n cong tac thuc hanh quyen cong t6, kiem sat viec giai quyet vu 
an hinh S\I, kiem sat thi hanh an hinh S\I, VKSND t6i cao nhan duoc y kien phan 
anh v6 kh6 khan, vuong m~c trong viec ap dung mot s6 quy dinh ella B9 h.l~t Hinh 
S\I narn 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2017) (sau day viit tfit fa BLHS ndm 2015), BQ 
lu~t T6 tung hinh su nam 2015 (sau day viit tlit fa BLTTHS ndm 2015); kh6 khan; . 
virong m~.c lien quan den thi hanh an hinh S\T. E>~ thong nh§,t nhan tlnrc cac quy 
dinh nay trong nganh Kiem sat nhan dan, tao di€u kien thuan lei cho viec ap dung, 
nang cao chat hrong, hieu qua cong tac, VKSND t6i cao co y kien nhu sau: 

I. MQt s8 kho khan, vmmg m~c lien quan d~n quy djnh cua BLHS 
nam 2015 

1. Co ap dl}n~ tlnh ti@t "ali bi Xlf ph{lt vi phum hiinh chinh ma con vi 
phqm" hay khoug doi VOl trtrong hop nguot b] xu phat vi pham hanh chinh da 
chap hanh xong quyet dinh xu' phat hanh chinh; tuy nhien, trong thot gian 
chua h~t thOi han d~ dU'Q'c coi la chua b] xu phat hanh chinh (quy dinh t~i 
J)i~u 7 Lu~t Xu Iy vi pham hanh chinh nam 2012) ll}i tal pham r8i bi) trAn, 
d~n khi co quan chirc nang yeu c§u lam vi~c thi da qua thirl han d~ dUQ'C coi la 
chua b] xu ly vi pham hanh chinh? 

Trii 1m: 

Theo quy dinh tai Dieu 7 Luat Xu ly vi pham hanh chinh n3.111 2012 thi ccl 
nhdn, t6 chuc hi xu phat vi pham hanh chinh, n~u trong thai han 06 thdng, ki tic 
ngay chap hiinlt xong quyit il;nh xi( phut ciinh cdo hade 01 niim, ki ti'r ngay 
chap himh xong quyit dinh xiI' ph(lt hiinh. chinh kiuic ho{ic tir. ngay hit thai hifu. 
thi hiinh. quyit dinh xi( ph{}t vi pham hanh. chinb ma khiing tdi pham thi duac 
coi fa chua bi xU- phat vi pham hanh. chinh. 



Nhir vay, thai han xac dinh duoc coi la chua bi xu phat vi pham hanh chinh 
thea quy dinh tai f)i~u 7 Luat Xu ly vi pharn hanh chinh nam 2012 la thai han "kt 
tit ngay chap hanh xong quyet dinh xu phat hanh chinh" den "thoi diim vi ph am 
Ian sau"; khong phai d€n "thai ditm xu If Ian sau". Do do, tnrong hop nguoi bi xu 
phat vi pham hanh chinh da: chap hanh xong quyet dinh xu phat hanh chinh, trong 
thai gian chua h€t thai han d€ duoc coi la chua bi xu phat hanh chinh lai tai pham 
r6i bo tr6n, d€n khi cc quan chirc nang yeu c§.u lam vice thi rn~c du thai han k€ ill 
ngay chap hanh xong quyet dinh xu phat hanh chinh d€n ngay cc quan chirc nang 
yeu c§.u lam viec da qua thai han quy dinh tai f)i~u 7 Luat Xu ly vi pham hanh 
chinh nam 2012, thi v~n phai ap dung tinh ti€t "dd bi xu phat vi pham hanh chinh 
ma con vi pham " d6i voi nguoi nay. ' 

2. Theo quy djnh ciia BLHS narn 2015 thi khi ap dung tinh ti~t "tid hi xu 
pha: vi pham hanh chinh ma con vi pham" co cAn xem xet tlnh hop phap ella 
toan bQ h& SO' xii' phat vi pham hanh chinh khong? 

Trii lUi: 

Theo quy dinh tai f)i~u 2 Luat Xu 1;' vi pham hanh chinh nam 2012 thi "Xu 
phat vi pham hanh chinh la viec ngutri co thdm quyen xu phat ap dung hinh thiec 
xu phat, bien phap kh&c phuc hdu qua d6i voi ca nhdn, t6 chuc thuc hien hanh vi 
vi pham hanh -chinh thea quy dinh. cua phap ludt vJ xu phat vi pham hanh chinh"; 
khoan 4 f)i~u 67 Luat nay ciing quy dinh: "Quyet dinn xu phat co hieu luc kt tit 

- - - -- ngay. lo/,-tr-it-truimg -h9P--trang quyet.dinh quy dinh.ngay. co hieu luc-khac". Nhu 
vay, khi ap dung tinh ti€t "dii bi xu phat vi pham hanh chinh ma con vi pham" thi 
chi c§.n xern xet hieu hrc, thai hieu thi hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh 
chinh, thai han duoc coi la chua bi xu 1;' vi pham hanh chinh rna khong c§.n phai 
xern xet tinh hop phap cua "toan bo" h6 sa xu phat vi pham hanh chinh. Thuc ti€n 
khi xet xu rnQt nguoi "da bi k€t an v~ mot tQi hay chua" cling chi dua tren ban an 
da co hieu lire phap luat rna khong phai xet toan bQ h6 sa cua vu an do. Tuy nhien, 
viec ap dung tinh ti€t "d/i bi xu phat vi pham vi pham hanh chinh ma con vi pham" 
thuong 1a tinh ti€t dinh tQi thea quy dinh cua BLHS; do vay, khi e§.n phai xern xet 
lai v~ tinh hop phap ella quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh (nhu dang co 
khieu nai hoac khoi kien cua nguoi bi xu phat) thi co quan co tham quyen co thS 
kiem tra, xern xet tinh hop phap cua h6 So' xu phat vi pham hanh ehinh d€ bao dam 
viec truy CUu trach nhiern hinh SIJ co can cir, dung phap luat. 

3. Hanh vi "ca tinh tran trdnh, tri hoiin" theo quy djnh tai J)i~u 74 Lu~t 
Xu If vi pham hanh chinh nam 2012 dU'Q'c xac djnh nlnr th~ nao? 

Trii lUi: ------- 

Theo quy dinh tai Dieu 74 Lu~t XlI ly vi pham hanh chinh narn 2012 thi: 
Thai hieu thi hanh quyet dinh xu' phat vi pham hanh chinh la 01 nam, ki tit ngay ra 
quyet dinh, qua thai han nay thi khong thi hanh quyet dinh do niia, tric tricong h9'P 
quyet dinh xu phat co hinh thuc xu phat tich thu tang vdt, phuong tien vi pham 
hanh chinh, ap dung bien phap khdc phuc hdu qua thi wIn phai tich thu tang V9t, 
phuong tien thuoc loai cam luu hanh, ap dung bien phap khdc phuc h du qua trong 
truong hop cdn thidt dt baa v? mol truong. baa dam giao thong, xuy dung va an 
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ninh trdt tu, an toan xd hoi; truirng h!JP cd nhiin, ta chirc hi xu phut ca tinb tran 
trdnh, tri hoiin thi thoi hifu noi tren ilU'l)'c tinh ki tit- thoi iliim chilm dta hanh. vi 
tran trdnh, tri hoiin. 

Khoan 2 Di€u 73 Luat Xu ly vi pham hanh chinh nam 2012 quy dinh: 
"Nguoi co thdm quyen xu phat aa ra quyet dinh. xu phat co trdcb nhiem thea doi, 

ki~m tra viec chap hanh. quyet dinh xu phat cua ca nhdn, t6 chuc bi xu phat va 
thong bdo k~t qua thi hanh xong quyet dinh cho co quan quan lj co sa dii lieu vJ 
.~ t.. ui __ nL:. h' h 1_' h " Di>,_T_.._e_nl" , ~j-D-.J!3J,,~ , --------:kixa-ry-~(jflY'~ -tin}; Crtln CUfl-r;fJ-ru-yrH31fJ,c-fl--tJffetn-tU-pn_up WfU pn't£vHo . 1.-ftffiTl-v-g-- 

hop nguoi bi xu phat vi pham hanh chinh khong nr nguyen chap hanh quyet dinh 
xu phat va khong thuoc cac tnrong hQ'P hoan thi hanh quyet dinh phat tien; giam, 
mi€n ti€n phat thea quy dinh tai Di€u 76 va Di€u 77 Luat Xu ly vi pham hanh 
chinh nam 2012 thi phai bi cirong che thi hanh thea quy dinh tai cac di€u 86, 87 va 
88 Luat nay. Do vay, ca nhan, t6 chirc bi xu phat chi bi coi la c8 tinh tr8n tranh, tri 
hoiin viec chap hanb quyet dinh xu phat vi pham hanli chinh khi ail bi ap dung bien 
phap cuiing ch~ thea quy dinn phap ludt (bao g6m co. viec ra quyet dinh cuiing ch~ 
va t6 chicc thi hanh viec cuiing ch~ thea cac aiJu 86, 87 va 88 Ludt Xu lj vi pham 
hanh chinh ndm 2012 va Nghi dinh s6 166/2013/ND-CP ngay 12/11/2013 cua 
Chinh phu quy dinh vJ cuiing ch~ thi hanli quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh) 
ma win khong thi hanh; a6ng thai, c6 tinh tim each tron tranh, tri hoiin viec chap 
hanh quyet dinh ao nhie tdu tan tai san, gay kho khan cho viec thi hanh ... N~u h~t 
thai han quy dinh nguoi bi xu phat khong chap hanh quyet dinh xu phat vi pham 
hanh chinh rna co quan, nguoi co tham quyen ra quyet dinh xu phat khong co bfrt 
Icy bien phap nao buoc nguoi bi xu phat phai chap hanh quyet dinh do thi khong 
thuoc tnrong hQ'P nguoi bi xu phat c6 tinh tr6n tranh, tri hoan viec thi hanh quyet 
dinh, 

4. Xac dinh an tich d3i VOl ngU'm tir dti 16 tuAi d~n dU'6i 18 tu6i b] k~t an 
v~ tQi pham it nghiem trong dU'Q'c cho huong an treo; sau do, ti~p tuc pham tQi 
moo trong thm gian thir thach nhtr th~ nao? 

Trii fOi: 
Theo quy dinh tai diem b khoan 1 Di€u 107 BLHS nam 2015 thi ngiroi ill du 

16 tu6i d~n duoi 18 tu6i bi k~t an v€ t9i pham it nghiem trong duoc coi la khong co 
an tich. Quy dinh nay khac voi quy dinh tai khoan 2 Di€u 70 va khoan 2 Di€u 107 
v€ tinh thoi han xoa an tich k€ ill khi chap hanh xong hinh phat chinh hoac h~t thai 
gian thir thach cua an treo hoac tir khi h~t thai hieu thi hanh ban an. Theo do, 
tnrong hop ngiroi ill du 16 tuci d~n duoi 18 tuoi bi k~t an v€ tQi pham it nghiem 
trong duoc cho huang an treo sau do ti~p tuc pham tQi trong thai gian thir thach thi 
nguoi do duoc coi la khong co an tich d6i voi ban an cho huang an treo. 

5. Truong hQ'P ngU'm pham tQi dang co ti~n an, ti~n Sl! rna y~u t3 dang 
co ti~n an, ti~n slJ nay da dU'Q'c Ifty lam y~u t3 cftu thanh tQi pham thi co dU'Q'c 
hinrng an treo theo quy dinh tal Di~u 65 BLHS nam 2015 hay khong? 

Trii fOi: 
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Nguoi pham tQi dang co tien an, tien SlJ thi khong duoc coi lei "co nhdn than 
t6t" dS du dieu kien huang an treo (b~t kS tnrong hop l~y hay khong l~y tien an, 
ti~n SlJ him y€u t6 c~u thanh tQi pham) vi thea quy dinh tai khoan 2 Di~u 2 Nghi 
quyet 02/20181NQ-HDTP ngay 15/5/2018 huong d~n ap dung Di~u 65 cua BLHS 
v~ an treo thi: "Duac coi la co nhdn than t6t neu ngoai lim pham t(ji nay, nguoi 
pham t(ji luon chap hanh. dung chinh sach, phap ludt va thuc hien adyau cac nghia 
v¥ cua cong dan a noi cu tru, noi lam viec. D6i voi ngutri aa bi k~t an nhung thuoc 
truang hop duac coi la khong co an tich, nguoi bi k~t an nhung dli duac xoa an 
tich, nguoi dli bi xu phat vi pham hanh chinh hade bi xu If; IcY ludt ma thai gian 
duac coi la chua bi xu phat vi pham hanh chinh, chua bi xu If; IcY ludt tinh d~n 
ngay pham t(ji Idn nay dli qua 06 thong, n~u xet thdy tinh chat, muc d(j cua t(ji 
pham moi duac thuc hien thutic truong hop it nghiem trong hoac ngutri pham t(ji 
la d6ng pham co vai tro khiing dang ki trong v¥ an va co du cac diJu kien khac thi 
ciing co thi cho huang an treo". 

6. Hanh vi san b~t, gi~t, nudi, nhat, v~n chuyen, bufm ban trai phep 
dQng v~t vira thuQc Danh muc thtrc v~t rirng, dQng v~t rirng nguy cap, quy, 
hi~m Nh6m m vira thuQc Danh muc loai nguy cftp, quy, hi~m dU'Q'c U'U tien 
bao v~ thi bi xii' ly theo di~m a khoan 1 hay di~m d khoan 1 Di~u 244 BLHS 
nam 2015? 

Tra 1m: 

Theo quy dinh tai Di~u 244 BLHS nam 2015 thi chi ap dung diem d khoan 1 
Di~u 244 d~ truy ciru trach nhiem hinh su d6i voi hanh vi san bat, gi~t, nuoi, nhot, 
v(ln chuyen, buon ban trai phep dong vdt thu~c Danh muc thuc v~t rung, a~ng 
v~t rung nguy cap, quy, hiim Nhom IB h09-c Phu luc I Cimg U'lYC v; buiin ban 
quac ti cdc loai a~ng v~t, th{l'C v~t hoang dii nguy cap vtri s6 IUQ'ng tic 03 ca thi 
d~n 07 ca thi lap thu, tic 07 ca thi d~n 10 ca thi lap chim, bo sat hade tic 10 ca thi 
d~n 15 ca thi a(mg vdt lap khac chi khi loai a~ng v~t ao khiing thu~c Danh muc 
loai nguy cap, quy, hiim aU'flc U'U tien biio v~. Nhu vay, n€u san bat, giet, nuoi, 
nhot, van chuyen, buon ban trai phep dong v~t vira thuoc Danh muc thuc v~t nrng, 
dong v~t nrng nguy cap, quy, hiem Nhom IB vira thuoc Danh muc loai nguy cftp, 
quy, hi~m duoc uu tien bao v~ thi co th~ bi xem xet xu ly thea diem a khoan 1 
Dieu 244 BLHS nam 2015. 

Vi du: thea Nghi dinh s6 06/20191ND-CP ngay 22/01/2019 v~ quan ly thuc 
v~t nrng, dong vat nrng nguy c~p, quy, hiem va thuc thi Cong iroc v~ buon ban 
quoc t€ cac loai dong vat, thuc v~t hoang da nguy c~p va Nghi dinh s6 
160/20131ND-CP ngay 12111/2013 v~ tieu chi xac dinh loai va ch€ dQ quan ly loai 
thuoc Danh muc loai nguy cap, quy, hi€m duoc uu tien bao v~ (vftn con hieu lire 
thi hanh) thi Te te java vira thuoc Danh muc thuc vdt rimg, a(Jng vdt rimg nguy 
cap, quy, hi~m Nh6m IB vira thuoc Danh muc loai nguy cap, quy, hi~m duoc uu 
lien bao V? Do vay, hanh vi san bat, giet, nuoi, nhot, van chuyen, buon ban trai 
phep Te te java co the bi truy ciru trach nhiem hinh su thea diem a khoan 1 Dieu 
244 BLHS nam 2015. 
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7. Vi~c ap dung tinh ti~t djnh khung "sic dung nguoi dum 16 tuJi pham 
t9i" quy dinh t~i oi~rn 0 khoan 2 Di~u 249 BLHS nam 2015 co phai phu thufic 
vao nhan tlnrc cua b] can, b] cao v~ d(l tu6i cua ngufri rna b] can, b] cao sir 
dung o~ pham t(li hay khfmg? 

Tra 1m: 

Khi ap dung tinh ti€t dinh khung "sir dung nguoi duoi 16 tuJi vao viec pham 
toi" quy dinh tai diem d khoan 2 Di€u 249 BLHS nam 2015, co quan co tham 

" , 
quyen tien hanh to fung khorig phu thuoc van vice bi can, bi cao co nhan thirc (lUQ'C 
viec sir dung ngiroi khac vao viec pham t(>i Iii nguoi duoi 16 tu6i hay khong, Quy 
dinh nay th€ hien chinh sach xu ly nghiem khac d6i voi nguoi co hanh vi xam hai 
toi d6i nrong la nguoi duoi 16 tuoi. 

8. Tlnh ti~t ut/Oi vai 02 nguiri tro- len" quy dinh t~i di~rn c khoan 2 Di~u 
251 BLHS nam 2015 <lU'gc hi~u nhtr th~ nao? 

Tra 1m: 

Tinh ti€t dinh khung "tJ6i voi 02 nguoi tra Zen" quy dinh tai diem c khoan 2 
Di€u 251 BLHS nam 2015 la tinh ti€t moi diroc b6 sung so voi Di€u 194 BLHS 
nam 1999 nham dap ling thirc ti€n, d6ng thoi lam ra va phan biet voi tinh ti€t dinh 
khung "pham t9i 02 zan tra Zen", thea do, tinh ti€t "d6i voi 02 nguoi tro Zen" c§.n 
duoc hieu la trong 01 lfrn thuc hien hanh vi pham tQi, nguoi pham tQi dff thuc hien 
hanh vi pham t(>i d6i voi 02 nguoi tro len (co th€ 02 hay nhieu nguoi cling mua rna 
my mot luc hay m6i nguoi co giao dich tnroc nhung viec giao nhan rna my tien 
hanh cling mot thai gian, cung thai diem boac 02 hay nhieu nguoi cung gop ti~n va 
tnrc ti€p di mua rna my). Tnroc day, thea huang dfin tai diem 2.4 muc 2 phan I cua 
Thong nr lien tich s6 17/2007 ITTL T - BCA - VKSNDTC- T ANDTC- BTP ngay 
24112/2007 huang dfin ap dung mQt s6 quy dinh tai Chuang XVIII "Cac t(>i pham 
v~ rna tuy" cua BLHS thi "pham t9i d6i voi nhi~u nguoi" duoc hieu la trong mot 
lfrn pham tQi, nguoi pham t9i dff thirc hien t<)i pham d6i voi ill 02 ngiroi tro len. 

9. Truong hQ'P b~t qua tang, thu gift ch§t rna tuy nrong ling khoan 1 
Di~u 251 BLHS nam 2015; nguiri pham t(li khai nb~n: sA rna tuy 00 o~ sir 
dt}.ng va o~ ban ki~rn 1m; qua trinh oi~u tra, ngtrot pham t(li khai dil 01 Iftn 
ban trot IQt rna tuy cho ngU'm khac thi xir Iy trach nhiem hinh s\f nlur th~ nao? 

Tra 1m: 

Theo quy dinh tai khoan 1 Di€u 249 BLHS nam 2015 thi "nguoi nao tang trii 
trai phep chat ma tuy ma khiing nh&m muc dich mua ban, ... ". Nhu vay, tnrong 
hQ'P b~t qua tang 01 ngiroi dang tang trft trai phep chat rna my va lam ra diroc muc 
dich cua nguoi nay la d€ nh~m ban cho nguoi khac thi ph iii xem xet xu ly v€ t(>i 
mua ban trai phep chM rna tuy, rna khong ph iii la t(>i tang tm trai phep chat rna tuy. 
N€u qua trinh dieu tra co t/u can ctr xac dinh ngiroi nay dff nrng ban rna my cho 
nguoi khac (khong diroc dung loi nhan t(>i cua bi can lam chirng cir duy nh~t d€ 
buoc toi) thi phai xern xet xu ly v€ t(>i mua ban trai phep chat rna my voi tinh ti€t 
dinh khung tang nang la "pham t9i 02 zan tro len". 
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10. Nguiri co hanh vi dung vii l,!c can tro nguiri thi hanh quyet djnh 
cutrng ch~, tuy nhien qua trinh CU'Ong ch~ ngU'm thi hanh quyet dinh cU'Ong ch~ 
khong tuan tho trinh tIl, tho tuc theo quy dinh cua phap lu~t, thi co b] truy cuu 
trach nhiem hinh s,! theo quy djnh tai Di~u 330 BLHS nam 2015 khong? 

Trii liri: 
Theo quy dinh tai khoan 1 Di€u 330 BLHS nam 2015 thi chi xu ly trach 

nhiem hinh su d6i voi nguoi co hanh vi dung vii hrc, de doa dung vii lire hoac dung 
thu doan khac can tro nguoi thi hanh cong vu thu» hi?n ciing V(l hoac ep buoc ho 
thirc hien hanh vi trai phap luat. Truong hop ngtroi thi hanh cong vu thuc hien 
cong vu nhung khong dung tham quyen hoac co tham quyen nhung qua trinh thuc 
bien cong vu khong tuan thu trinh tv, thu tuc thea quy dinh cua phap luat thi khong 
co can ClI d~ xu ly trach nhiem hinh su nguoi thuc hien hanh vi pham tQi thea quy 
dinh tai Di€u 330 BLHS nam 2015. Truong h91' ngiroi co hanh vi dung vii hrc can 
tro nguoi thi hanh quyet dinh cirong che thoa man c§.u thanh cua tQi pham khac thi 
co th~ bi truy CUu trach nhiem hinh su v€ tQi pham do. 

11. Hanh vi "khbng chap hanh. I?nh so! ciing dan khdm sue khoe nghia 
V(l quiin sv" co b] truy ciru trach nhiem hinh s,! theo quy djnh tai Di~u 332 
BLHS nam 2015 kheng? 

Trii liri: 
Theo quy dinh tai khoan 8 Dieu 3 Luat Nghia vu quan sir nam 2015 thi tr6n 

tranh nghia vu quan sir 1£1 hanh vi khong ch§.p hanh: (1) lenh goi dang Icy nghia vu 
quan su; (2) lenh goi kham sire khoe nghia vu quan sir; (3) l~nh goi nhap ngii; (4) 
lenh goi t~p trung huan luyen, dien tap, kiem tra s~n sang dQng vien, s~n sang 
chien d§.u va bi xu phat vi pham hanh chinh. Tuy nhien, khoan 1 Di€u 332 BLHS 
nam 2015 chi quy dinh xu ly hinh su d6i voi 03 hanh vi (1) khong chap hanh dung 
quy dinh cua phap luat v€ dang ky nghia vu quan su, (2) khong chap hanh lenh goi 
nhap ngii, (3) khong ch§.p hanh lenh goi t~p trung huan luyen; khiing quy dinh xu If; 
hinh Sf! d6i voi hann vi khong chdp hanh. I¢nh so! kham sue khoe nghia v~ qudn 
su. Do v~y, khong co din cir d~ truy ciru trach nhiem hinh su d6i voi hanh vi 
"khiing chdp hanh lenh goi cong dan khdm sire khoe nghia Vl:i qudn su" thea quy 
dinh tai Di€u 332 BLHS nam 2015. 

12. Hanh vi thue ngU'oi lam gia gifty tir va sir dung gifty tir gia d~ lira dao, 
chiem doat ti~o ciia nguiri khac thi b] truy ciru trach nhiem hinh s\l' v~ t{}i gi? 

Trii liri: 
________ Hanh_yi thuej1gl!Q_i_lam_g!a gi§.y_tg cuaco quan, t6 chuc va su dung gi§.y_ to . _ _ I 

d~ lira dao chiem doat tien cua nguoi khac, neu du yeu t6 c§.u thanh tQi pharn thea 
quy dinh tai Di€u 341 BLHS narn 2015, thi phai bi xu ly theo tQi danh nay; dong 
thai, hanh vi SLr dung gi§.y to' gia d~ thuc hien hanh vi lira dao chiern doat tien cua 
nguoi khac n~u du y€u t6 cau thanh tQi pham thea quy dinh tai Di€u 174 BLHS 
nam 2015 thi phai bi xu ly them v~ tQi Ilia dao chiern doat tai san. 
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13. Cong chung vien thudc Van phong Cong clnrng co phai la chii th~ 
cua t{}i thieu trach nhiern gay h~u qua nghiem trong quy djnh t~i f)i~u 360 
BLHS nam 2015 khong? 

Tra 1m: 

Theo quy dinh tai Di€u 352 BLHS nam 2015 thi nguoi co chicc v¥ la nguoi 
do b6 nhiem, do bdu CU, do h9P d6ng hoac do mot hinh thuc khac, co huang luang 
ho{j.c khong huang luang, duoc giao th'l!C hi?n m9t nhi~m V{l nhdt dinh va co 
quyJn hgn nh6t ilinh trong k7iliFzl!c hi¢n nhi¢m v¥. Theo quy dinh tai di~m d khmin 
2 t.>iSu 3 Lu~t Phong, chong tham nhiing nam 201 g thi nguoi co chicc v¥, quyen 
han la ngutri do b6 nhiem, do bdu cu, do tuyen dung, do h9P d6ng hade do mot 
hinh thiec khdc, co huang luang hoac khong huang luang, duoc giao thuc hien 
nhi~m V(l, cong v¥ nhdt dinh va co quyen han nhdt dinh trong khi thuc hien nhiem 
v¥, cong v¥ do, bao g6m nhiing nguoi khac duac giao thuc hien nhiem v¥, cong v¥ 
va co quyen han trong khi thuc hien nhiem V¥, cong v¥ do. Cong clnrng vien la 
nguoi co du tieu chuan thea quy dinh cua Lu~t Cong chirng nam 2014 va duoc BO 
tnrong BO Tu phap b6 nhiem d~ hanh ngh€ cong clnrng; do v~y Cong clnrng vien co 
th~ la chu th~ cua toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong quy dinh tai Dieu 
360 BLHS nam 2015. 

14. "Dun vi dung C{l, phutrng ti~n" quy dinh t~i f)i~u 254 BLHS nam 
2015 du'Q'c xac djnh nhu tb~ nao? 

So voi BLHS nam 1999, DiSu 254 BLHS nam 2015 da quy dinh cu th€ "vdt 
pham phap" d6i v6i toi san xuat, tang tnt, v~n chuyen hoac mua ban phuong tien, 
dung cu dung vao viec san xuat hoac sir dung trai phep chftt rna my theo huang la 
dun vi dung cu, phuong tien cung loai hoac khac loai, chir khong quy dinh theo 
huang "b{j dung cu, phuong tien" nhu huang dftn cua Thong tu lien tich s6 
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngay 24/12/2007, nham xu ly 
ngiroi thuc hien hanh vi nay mot each hieu qua, kha thi va nghiem khac hon. Theo 
do, hanh vi tang tm x (don vi) - mot bQ ph~n dung d€ san xuat hoac su dung trai 
phep chftt rna my, phai duoc hieu la tang tm x don vi dung cu, phuong tien cling 
loai dung vao viec san xuat hoac sir dung trai phep chat rna my. 

Vi d(l: hanh vi tang trft 30 no thuy tinh - mot bO phan dung d~ sir dung ma 
my da phai duoc hieu la hanh vi tang trtt 30 don vi dung cu cling loai sir dung trai 
phep chat rna my. 

II. M{}t sA kho khan, vurrng m~c lien quan d~n quy djnh ciia BLTTHS 
nam 2015 

1. Khi tham gia tA tung hinh sl}', nguot d~i di~n cua b] can, b] cao, b] hai, 
duong sl}' la ngum dum. 18 tu8i, nguiri co nhmrc di~m v~ tam thftn ho~c th~ 
chAt co quyen va nghia vu gi? Truong hop b] can, b] hai, duong Sl}' trong giai 
doan di~u tra, truy tA chua du 18 tU8i nhimg khi xet Xlr b] cao da du 18 tU8i 
tbi nguot d~i di~n hop phap ciia hQ co cftn thiet phai co m~t t~i phien toa khong? 
Quyen khang cao cua ngU'm d~i di~n trong truong hop nay nlnr th~ nao? 

Tra 1m: 
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1.1. Theo quy dinh cua BLTTHS nam 2015, nguoi dai dien cua bi can, bi 
cao, bi hai, duang S\I hi nguoi diroi 18 tuoi, ngiroi co nhiroc diem v€ tam thfrn hoac 
th~ chat co quyen va nghia Y\1 sau: 

- Nguoi dai dien cua bi hai la ngiroi duoi 18 tu6i, ngiroi co nhiroc diem v€ 
tam than hoac th~ chftt co quyen yeu cftu khoi t6 vu an hinh su (khoan 1 Di€u 155). 

- Ngiroi dai dien cua nguoi bi buoc tQi la nguoi duoi 18 tuoi, nguoi co 
nhuoc diem v€ tam than hoac th~ chat co quyen rnoi nguoi bao chua (Dieu 76), 
thay d6i hoac nr choi ngiroi bao chua (Di€u 77). 

- Ngiroi dai dien cua bi can, bi cao, bi hai, duang su la nguoi diroi 18 tuoi, 
nguoi co nhuoc diem v€ tam than hoac th~ chat co quyen tham gia t6 tung voi tu 
each Ia ngiroi bao chua hoac ngtroi bao v~ quyen va loi ich h9'P phap cua bi hai, 
duong sir. Khi do, ho co dfty du quyen va nghia Y\1 cua nguoi bao chua hoac ngiroi 
bao v~ quyen va loi ich h9'P phap cua bi hai, dirong su thea quy dinh tai Di€u 72, 
Di€u 73, Di€u 84 BLTTHS nam 2015. 

- Nguoi dai dien cua nguoi duoi 18 tu6i co quyen va nghia vu tham gia t6 
tung thea quyet dinh cua Co quan di€u tra, Vien kiem sat, Toa an (nr Dieu 420 d~n 
Di€u 423) nhu: duoc tharn gia viec Ifty Iai khai, hoi cung ngiroi diroi 18 tuei; dua 
ra clnrng CU, tai lieu, d6 V?t, yeu cau, khieu nai, t6 cao; doc, ghi chep, sao chup tai 
lieu lien quan d~n viec buoc tQi nguoi duoi 18 tu6i trong h6 sa vu an sau khi k~t 
thuc di€u tra ... 

- Nguoi dai dien cua bi cao, bi hai co quyen khang cao ban an hoac quyet 
dinh sa thAm (Di€u 331). 

1.2. Theo quy dinh tai Di€u 413 BLTTHS nam 2015, thu tuc t6 tung d6i voi 
ngiroi duoi 18 tu6i quy dinh tai Chuang XXVIII BL TTHS chi ap dung d6i voi 
nguoi bi buoc tQi, nguoi bi hai, nguoi lam chirng la nguoi duoi 18 tuoi, Do vay, 
d6i voi tnrong h9'P bi can, bi hai, duong S\I trong giai doan di€u tra, truy t6 chua du 
18 tu6i nhung khi xet xu bi cao da du 18 tuoi thi khi tien hanh xet xu khong phai 
ap dung thu tuc t6 tung d~c biet nay. 

2. Vi~c phan Ioai tQi pham khi gift nguOi trong truirng hop kh§n cftp 
theo quy djnh t~i di~m a khoan 1 Di~u 110 BLTTHS Dam 2015 can err VaG loai 
tQi pham rna nguoi pharn tQi rnu8n hurrng a~n hay can crr VaG mire hinh phat 
a8i VOl hanh vi chuan b] pharn tQi do? 

Trii lUi: 
Theo quy dinh tai diem a khoan 1 Di€u 110 BLTTHS nam 2015 thi khi Hc6 

-- ---t1irciinTirtJ-i-xirr;-dtnh- ngtroi: do dang churfu-bHhr;rc-ht?rr-tvtp-h-{lTn rat-nghi-bn 
trong hoac t9i pham il~c bi~t nghiem trong ", co quan co tham quyen co th~ gift 
nguoi trong tnrong h9'P khan cap. Quy dinh neu tren cftn diroc hieu la loai tQi pham 
rna nguoi pham tQi muon huang d~n thuoc loai tC)i pham rftt nghiem trong hoac tQi 
pham d~c biet nghiem trong, chir khdng din cu vao mire hinh phat dOi voi haul! vi 
chuan bi pham tQi do d~ ph an loai tQi pham, 

8 



Vi du: A dang chuan bi thuc hien hanh vi giet nguoi quy dinh tai khoan 1 
Di~u 123 BLHS nam 2015, dieu khoan nay quy dinh hinh phat tu tir 12 nam den 20 
nam, til chung than hoac ill hinh. Truong hop nay, phai can ell van viec A dang 
chuan bi thuc hien loai t(>i pham dac biet nghiem trong d~ gifr A trong tnrong hop 
khan cap; khong phai can cir van viec mire hinh phat d6i voi hanh vi chuan bi 
pham t9i gi~t ngiroi (co rmrc phat tu ill 01 nam d~n 05 nam) cua A d~ khong du can 
cu giu A trong tnrong hop kh~n cap. 

----------;J~ . .---="Cb-H§-;nm·_ili_kJWi_n_tJi__e«-t_,...u" "i·a "T-{tm---lwd-n-x~h" la~bi~-ph_ap;-- 
ngan ch~n co muc dich hi bao dam sl}.' co m~t cua ngutri b] bUQc tQi theo gifty 
tri~u t~p ciia co quan di~u tra, truy tA, xet xii'. Tuy nhien, vi~c quy dinh v~ 
bi~n phap "Tam hoiin xuiit cdnh" la khong cAn thi~t vi nguot b] ap dung bi~n 
phap "Ciim di khoi noi ctr tru" thi khong th~ xuftt canh duQ'c. D~ ugh] xem xet 
sua dAi quy djnh nay. 

Tra lUi: 

"cam di khoi nai etc tru" va "Tam hoiin xudt canh" hi 02 bien phap ngan 
chan mZic du co cung muc dich la bao dam S\I co mZit cua ngiroi bi bU9C t9i thea 
gi~y trieu t~p cua co quan dieu tra, truy t6, xet xu, nhung 02 bien phap nay duoc ap 
dung voi d6i nrong khac nhau, pham vi, mire d(> ngan chan cling khac nhau. Bien 
phap "Cam di khoi noi cu tru" chi duoc ap dung voi bi can, bi cao co noi cu tru, ly 
lich r5 rang, khong cho phep bi can, bi cao di khoi noi cu tru; trong khi do, bien 
phap "Tam hoiin xudt canh" con co th~ ap dung d6i voi ngiroi bi t6 giac, ngiroi bi 
kien nghj khoi t6, khong cho phep ho xuat canh. D~ han ch~ tinh trang bi can, bi 
cao, dZic biet la nguoi bi t6 giac, nguoi bi kien nghi khoi t6 loi dung sa ho d~ xuat 
canh ra mroc ngoai nham bo tron, gay kho khan cho qua trinh giai quyet vu an, vu 
viec thi vice b6 sung bien phap ngan chan "Tam hodn xuat canh" tai BL TTHS 
nam 2015 la phil hop, khong bi chong cheo, 

4. Khoan 6 Di~u 127 BL TTHS nam 2015 quy dinh "Khong illl'f/c bdt dau 
vi?c tip giiii, dan gidi nguoi vao ban dem ... " va khoan 1 Di~u 134 BL TTHS nam 
2015 quy dinh "Dem dll'!"c tinh tie 22 giil din 06 giil sting ngay hom sau", Tuy 
nhien, dAi vOl nhtrng trmrng hop phai ap giai b] can, b] cao di xa nhtr: di giam 
dinh phap y {j ngoai tinh ho~c di phuc vI}. xet xii' phuc thAm tai Toa an cftp 
phuc thAm, n~u tlnrc hi~n vi~c ap giai trurrc 06 giir thi khfmg dung quy dinh, 
thtrc hi~n sau 06 giir thl khong dam bao thirl gian quy dinh ciia co quan ti~n 
hanh tA tung, D~ ngh] quy djnh them "truirng hop can thiit khdc thi du!"c tip 
giai vao ban dem". 

Tra lUi: 

So voi BL TTHS nam 2003, BL TTHS nam 2015 dff b6 sung ill "bat aau " tai 
khoan 6 Dieu 127 quy dinh ve viec ap giai, theo do "khong duac bdt dau viec tip 
giai, dan giai nguoi vao ban dem ... ", Viec sua d6i, b6 sung nay nham d~ bao dam 
tinh cong khai, minh bach va hieu qua cua hoat dong ap giai; d6ng thai, d€ bao 
dam tr~t tv, tranh gay xao tron, anh huang d~n doi song cua quan chung nhan dan, 
bao dam quyen con nguoi, quyen cong dan cua d6i tuong bi ap giai, Han ntra, viec 
ap giai khong yeu cftu tinh c~p thi~t nen khong cftn thiet phai b~t dftu van ban demo 

9 



Truong hop phai ap giai bi can, bi cao di xa nhir: di giam dinh phap y 6 
ngoai tinh hoac di phuc vu xet xu phuc tham tai Toa an cfip phuc tham thi co quan 
co tham quyen phai chfip hanh quy dinh nay, dong thai c~n co S\I phoi hop chat che 
gifra cac co quan, co Sl,I tinh toan ky hrong dS bao dam thai gian tien hanh t6 tung, 

5. Theo quy dinh tal Di~u 147 BLTTHS nam 2015 thi thot gian ghii 
quyet tA giac, tin bao tQi pham, ki~n ngh] khOi tA tAi da khfmg qua 04 thang, 
k~ ca thiri gian gia han, Thuc t~, co nhfrng vI} vi~c b] tA giac, bao tin v~ tQi 
pham, ki~n ngh] khOi tA co nhieu tinh ti~t r§t plnrc tap, d~c bi~t phirc tap rna 
v6i thOJ gian 04 thang thi ,khong th~ thu th~p !ai Ii?~u, clurng crr d~ k~t thuc 
vi~c kiem tra, xac minh. De ngh] xem xet sua doi, bo sung Dieu 147 BLTTHS 
nam 2015 theo hmmg b8 sung quy dinh v~ phan loai ngu8n tin v~ tQi pham 
(nguen tin v~ tQi pham plurc tap, r§t plnrc tap, d~c bi~t plnrc tap) nhir quy 
dinh v~ phan loai tQi pham tai Di~u 9 BLHS nam 2015 d~ tang thOi han ki~m 
tra, xac minh dai vOi loai ngu8n tin v~ t{U pham nay. 

Tra lUi: 

Thai han giai quyet t6 giac, tin bao t(>i pham, kien nghi khoi t6 la vfin d~ 
duoc d~c bi~t chu trong trong qua trinh xay dung dir an BL TTHS nam 2015. £)a co 
nhieu phuong an duoc d~ xuat lien quan den n(>i dung nay, trong do co quan diem 
d~ xufit neu tren. Tuy nhien, d€ bao dam phil hop voi dieu kien cu th€ cua Viet 
Nam, thao gO' duoc nhirng vuong m~c trong thirc ti€n cling nhu d€ bao dam chat 
che, tranh loi dung keo dai thai gian giai quyet dftn den bo 19t t(>i pham, QU6c h(>i 
thong qua BL TTHS nam 2015 quy dinh thai han giai quyet t6i da khong qua 04 
thang (da tang 02 thang so voi BLTTHS nam 2003). Do v~y, thuc ti€n ap dung 
phai tuan thea quy dinh nay. 

Hon ntra, n(>i dung neu tren la d~ nghi sua d6i, b6 sung BLTTHS nam 2015, 
c~n co qua trinh tong ket thuc ti€n d€ d~ nghi QU6c h(>i sua d6i, b6 sung trong thai 
gian phil hop, 

6. Di~u 152 BL TTHS nam 2015 khong quy dinh to' each tham gia ta 
tung ciia nguiri b] nghi thuc hi~n tQi pham, ngU'Oi pham tQi ra tl.l' thu, dAu thu 
nen khi tri~u t~p d€ l§y Uri khai ciia nhfrng ngO'oi nay Co' quan di~u tra khong 
xac djnh dO'Q'c to' each tham gia ta tung, khong giai thich quyen va nghia Vl.l 
cua hQ theo quy dinh. Do do, d~ ngh] co hmmg d§n d€ bao dam quyen va 
nghia vu ciia nhfrng nguoi tham gia ta tl.lng nay. 

Tra lUi: 

£)€ bao dam quyen con nguoi, quyen cong dan va nguyen t~c suy doan vo 
t(>i, BL TTHS nam 2015 khong quy dinh ngiroi tham gia t6 tung bao g6rn ngiroi bi 
nghi thuc hien t(>i pham rna cu th€ hoa gom nguoi bi t6 giac, nguoi bi kien nghi 
khoi t6, ngiroi bi gift trong tnrong hop khan cfip, nguoi bi buoc toi. Theo do, khi 
tham gia t6 tung, nhtrng ngiroi nay se co nhfmg quyen, nghia vu nrong irng quy 
dinh tai cac di~u tir Dieu 57 den £)i~u 61 BL TTHS nam 2015. 

Mac du BL TTHS nam 2015 khong quy dinh dien nguoi tham gia t6 tung bao 
g6rn nguoi pham tQi tv thu, d~u thu, tuy nhien, BQ luat da quy dinh kha cu th€ trinh 
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tv, thu tuc t6 tung khi nhirng nguoi nay d€n tv thu, dftu thu. Theo do, khi nguoi 
pham tQi d€n tv thu, dftu thu, co quan, t6 clnrc ti€p nhan phai l~p bien ban ghi r5 ho 
ten, tuoi, nghe nghiep, ch6 a va loi khai cua nguoi tv thu, dftu thu. Co quan, t6 
chirc tiep nhan nguoi pham tQi tv thu, dAu thu co trach nhiem thong bao ngay cho 
Co quan dieu tra hoac Vien kiern sat. Tren ca sa lei khai cua nguoi pham tQi ra tv 
thu, dftu thu cling nhu cac tinh ti€t khac cua vu viec, co quan tien hanh t6 tung se 
xac dinh duoc tu each tham gia t6 tung cua ngiroi do va xac dinh diroc quyen, 

____ ......• ghI~anhiing_nguoim).y-.-yLd~bQ Wn dang bi tnL~~_au do ra dftu 
thu thi tnrong hop nay, tu each tham gia t6 tung cua ngiroi pham tQi dftu thu la bi can. 

7. Trong qua trinh di~u tra, trU'Ong hop phat hi~n b] can con thuc hi~n 
hanh vi pham tQi co ciIng tQi danh 0' dia ban thuQc huyen khac ho~c tinh khac 
rna chua b] khM t6 thi CO' quan di~u tra do co th§m quyen di~u tra dai vo; 
hanh vi pham tQi mot ph at hi~n d6 hay khong? 

Tra loi: 
Theo quy dinh tai khoan 4 f)i~u 163 BL TTHS nam 2015 thi Co quan di~u 

tra noi phat hien tQi pham, noi bi can cu tru hoac bi bit c6 tham quyen di~u tra 
nhtrng vu an hinh su rna tQi pham duoc thirc hien tai nhieu noi khac nhau. f)iem a 
khoan 6 f)i~u 9 Thong tu lien tich s6 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngay 
19/10/2018 quy dinh v~ phoi hop giira Co quan di~u tra va Vien kiem sat trong 
viec thirc hien mot s6 quy dinh cua BL TTHS quy dinh: neu trong qua trinh di~u 
tra, truy t6 phat hien bi can con thirc hien hanh vi pham tQi c6 cung tQi danh rna 
chua bi khoi t6 thi ra quyet dinh b6 sung quyet dinh khoi t6 vu an hinh sv v~ hanh 
vi pham tQi d6. 

Do vay, Co quan di~u tra da khoi t6 vu an, khoi t6 bi can c6 tham quyen dieu 
tra d6i voi hanh vi cua bi can xay ra tai ca 2 noi (ke ca hanh vi pham tQi xay ra tai 
dia ban huyen khac hoac tinh khac). Co quan di~u tra can ra quyet dinh b6 sung 
quyet dinh khoi t6 vu an hinh sir, quyet dinh b6 sung quyet dinh khoi t6 bi can d6 
di~u tra v~ hanh vi moi duoc phat hien; khi can thiet, c6 the uy thac cho Co quan 
di~u tra noi hanh vi moi duoc phat hien ti€n hanh mot s6 hoat dQng di~u tra thea 
dung quy dinh cua BL TTHS nam 2015 va phap luat c6 lien quan. 

8. Khi b] hai khfmg rut yeu cAu khtri ta vu an, chi rut yeu cAu khM ta 
dai vo; ffiQt ho~c ffiQt sa b] can, b] cao trong truong hop vu an khoi t6 theo 
yeu cAu cua b] hal co nhieu dang pharn thl co dU'Q'C ra quy@t djnh dinh chi di~u 
tra, dinh chi vu an d6i vOl nhirng b] can, b] cao do hay khong? 

Tra lUi: 

f)i~u 155 BLTTHS nam 2015 quy dinh v~ viec khoi t6 vu an hinh sir thea 
yeu cau cua bi hai, khoan 2 f)i~u 155 quy dinh v~ viec rut yeu cau thi can phai hieu 
day la rut yeu cau khoi t6 vu an. Theo quy dinh tai cac dieu 230, 248 va 282 
BLTTHS nam 2015, mot trong nhtrng can cir de quyet dinh dinh chi di~u tra, dinh 
chi vu an la bi hai rut dan yeu cftu khoi t6 vu an. Trong tnrong hop vu an khoi t6 
theo yeu cau cua nguoi bi hai, vu an lai co nhieu bi can, bi cao rna bi hai chi c6 dan 
rut yeu c§.u khoi t6 d6i voi mot hoac mot s6 bi can, bi cao, khong rut yeu c§.u khoi 
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t6 vu an, thi viec ra quyet djnh dinh chi diSu tra, dinh chi vu an d6i voi bi can, bj 
cao do la khong co din cu. 

Do vay, n~u bi hai co don rut yeu c~u khoi t6 d6i voi mot hoac mot s6 bi 
can, bi cao thi co quan tien hanh t6 tung giai thich cho bi hai bi~t bi hai chi co 
quyen rut yeu c~u khoi t6 d6i voi vu an. Neu bi hai va bi can, bi cao nr nguyen hoa 
giai; bj hai co don dS nghi mi~n trach nhiem hinh S\I; bi can, bi cao dfl tu nguyen 
sua chua, b6i tlurong thiet hai hoac khac phuc h~u qua (trong tnrong hop bi can, bi 
cao thirc hien t<5i pham it nghiem trong) thi co quan ti~n hanh t6 tung din cir khoan 
3 Di€u 29 BLHS nam 2015 co th~ mi~n trach nhiem hinh S\I, dinh chi dieu tra, dinh 
chi vu an d6i voi bi can, bi cao do. 

9. I>i~u 171 BL TTHS nam 2015 quy dinh v~ uy thac di~u tra, tuy nhien 
khong co quy djnh v~ trinh tl}.', tho tuc ti~n hanh. V~y, khi CO' quan di~u tra 
nh~n dtrQ'c Quyet dinh iiy thac di~u tra thi co phai ra Quy~t djnh phan cong Pho 
tho trufmg va phan cong I>i~u tra vien, Can bQ di~u tra d~ thuc hi~n hay khfmg? 

Trii lUi: 

Thong nr lien tich s6 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngay 
19/10/2018 quy dinh vS phdi hop gifra CO' quan di€u tra va Vien kiem sat trong 
viec thuc hien m<5t s6 quy dinh cua BL TTHS dfl quy dinh cu th~ tai Di€u 30 v€ 
viec phan cong Pho Thu tnrong CO' quan di€u tra, Di€u tra vien trong tnrong hop 
uy thac diSu tra. Theo do, khi nhan duoc uy thac di8u tra rna xet thtl.y heat dong 
di€u tra duoc uy thac plnrc tap, keo dai thi CO' quan di€u tra duoc uy thac phai phan 
cong Pho Thu tnrong CO' quan di€u tra, Di€u tra vien ti~n hanh dieu tra nhfrng viec 
duoc uy thac; Vien kiem sat cung c~p voi CO' quan dieu tra duoc uy thac phai phan 
cong Ki~m sat vien tlnrc hanh quyen cong t6, kiem sat viec ti~n hanh boat dong 
di8u tra cua CO' quan dieu tra diroc uy thac. 

10. Quy djnh v~ trinh tu, tho tuc khOi tA b] can tai I>i~u 179 BLTTHS 
nam 2015 qua rumn ra, khong dap frng dung IDl}.C dich ciia vi~c cal each hanh 
chinh trong tA tung hinh sl}'. I>~ ngh] xem xet, sua dBi quy djnh nay. 

Trii lUi: 
So voi quy dinh tai DiSu 126 BL TTHS nam 2003 thi DiSu 179 BL TTHS 

nam 2015 chi b6 sung noi dung: Vien kidm sat co quyen yeu cdu Co quan aiJu tra 
b6 sung chung etc, tai lieu lam din etc ad quyet dinh viec phe chuan. Quy dinh nay 
la c~n thiet nharn tao co sa d~ Vien ki~m sat co d~y du can cir quyet dinh viec phe 
chuan quyet dinh khoi t6 bi can, han che oan, sai, bo 19t tQi pham, nguoi pham t<5i. 

11. I>i~u 195 BL TTHS nam 2015 quy djoh thanh phan clnrng ki~n khi 
kham xet ch6 0', nrri lam vi~c, phurmg ti~n phai co "02 nguoi chtrng kiin" d~ 
bao dam tinh khach quan. Tren tlurc t~, khi ap dung quy dinh nay, mQt s8 dia 
phuong con g~p kho khan nhftt la tai cac dia phuong co dia hinh phirc tap, di 
lai kho khan, dan ctr sinh sAng tlnra thot, each biet v6i nhau (mi~n mii, vung 
sau, vung xa ... ). D~ ngh] cftn co quy dinh hurrng dftn cu th~ d~ dam bao tinh 
kha thi khi thuc hien. 
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Trii lUi: 

Theo q uy dinh tai cac khoan 1, 2 va 4 Di~u 195 BL TTHS nam 2015 thi 
khong phai tnrong hop nao khi kham xet ch6 a, noi lam viec, phuong tien cling b~t 
buoc phai co 02 nguoi clnrng kien. Chi trong cac tnrong hop: (1) khi kham xet ch6 
a rna nguoi co ch6 a bi kham xet va ngiroi ill du 18 tu6i tro len cung ch6 a c6 tinh 
vang mat, bo tr6n hoac vi 1y do khac ho khong co mat rna viec kham xet khong th€ 
tri hoan; (2) khi kham xet noi lam viec rna khong co dai dien cc quan, t6 chirc noi 

-----n-rgrT1um(Jl"f-i -Ad6-1am vi~c, (3TldirlclrdlTl-X1~t-phl1~n-mit-cln1-s6--hfrn-~6i--qmhl- 
ly phuong tien vang mat, bo tron hoac vi 1y do khac ho khong co mat rna viec 
kham xet khong th€ tri hoan thi b~t buoc phai co 02 nguoi chirng kien, 

Day la quy dinh moi cua BL TTHS nam 2015 nham bao dam Sl,I chat che, 
khach quan, tranh lam quyen, tuy tien trong hoat dong t6 tung hinh Sl,I. Do do, cac 
co quan tiSn hanh t6 tung c§.n chap hanh nghiem cac quy dinh cua phap lu~t, tranh 
vi pham thu tuc t6 tung. 

12. Hi~n chua co quy uinh cu th@ thm han phai mrr phien hop xet tha tiI 
trurrc thm han co ui~u ki~n, gay kho khan cho cong hie ki@m sat. D~ ngh] co 
hurmg din Cl}. tb@. 

Trii lUi: 

Theo quy dinh tai khoan 4 Di~u 368 BLTTHS nam 2015 thi trong thoi hlJn 
15 ngay k€ ill ngay nhan diroc h6 sa cua co quan d~ nghi, Chanh an Toa an nhan 
dan c§.p tinh, Chanh an Toa an quan S\I c§.p quan khu phai rna phi en hop xet tha tu 
tnroc thai han co dieu kien; d6ng thai thong bao bang van ban cho Vien kiem sat 
cling c§.p d€ cir Ki€m sat vien tham gia phien hop. Nhu v~y, Luat da co quy dinh 
kha cu thS v~ thai han HQi d6ng phai rna phien hop xet tha til tnroc thai han co 
dieu kien, Vien kiSm sat co trach nhiem kiem sat viec tuan thu thai han rna phien 
hop xet tha til tnroc thai han co di~u kien neu tren cua Chanh an Toa an. 

13. lli~m b khoan 1 Di~u 164 DL TTHS nam 2015 quy uinb: ffKhi phdt 
hifn hanh vi co dau hifU t~i pham trong linh v(l'e va ilia ban qulin Ii' cua minh 
thi CO' quan cua B~ iI~i bien phbng ... co nhi?m V{l, quyin han: ... b) Dai vai tri 
pham nghiem trong, tri phqm rat nghiem trong, tri pham dije bi?t nghiem trong 
hoije tri pham it nghiem trong nhung phtec tap thi quyit dinh khtri ta V{l tin hinb 
su, tiin hanh. hoat d9ng diiu tra ban dau va ehuyJn ha SO' V{l tin eho CO' quan 
diiu tra co tham quyin trong thoi hlJn 07 ngay ki tk ngay ra quyit dinh khiii ta 
v{l tin hinh su", V~y cac co quan cua BQ uQi bien phong chuyen h8 so vu an 
cho CO' quan ui~u tra theo trinh t'!, thii tuc nao? Vi~c ban giao ngU'm b] tam 
gift hinh s,! trong truong hop chuyen vI}. an hlnh s,! til' cac co quan ciia BQ uQi 
bien phong cho CO' quan ui~u tra uU'Q'c thuc hi~n nhir tb~ nao? 

Trii lUi: 
Can cu thea quy dinh tai khoan 9 Di~u 165 va Dieu 169 BL TTHS nam 2015 

thi trinh tv, thu tuc chuyen h6 sa vu an duoc thuc hien nhu sau: sau khi ra quyet 
dinh khoi t6 vu an hinh S\I, tiSn hanh cac hoat dong di~u tra ban d§.u, cac co quan 
cua BQ dQi bien phong co van ban d~ nghi chuyen vu an gui Vien kiem sat. Vien 
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kiem sat co tham quyen ra quyet dinh chuyen vu an cho CO' quan dieu tra. Cac co 
quan cua BQ dQi bien phong, CO' quan dieu tra co trach nhiem thuc hien quyet dinh 
chuyen vu an cua Vien ki~m sat (Di~u 167 BL TTHS nam 2015). 

Viec ban giao nguoi bj tam gift hinh S\I tir cac co quan cua BQ dQi bien 
phong cho CO' quan dieu tra duoc thuc hien nhu chuyen giao vu an giira cac co 
quan tien hanh t6 tung thea quy dinh tai Di~u 169 BL TTHS nam 2015; rna khong 
ap dung quy dinh v~ viec dieu chuyen ngiroi bi tam gift quy dinh tai khoan 4 Di~u 
19 Luat Thi hanh tam gift, tam giam nam 2015. Boi vice dieu chuyen nguoi bj tarn 
gift thea quy dinh cua Luat Thi hanh tam gift, tam giam nam 2015 nr Buong tarn 
gift cua d6n Bien phong sang cc so giam gift cua Cong an diroc thuc hien trong 
tnrong hop: CO' quan cua BQ dQi bien phong dang thirc hien dieu tra ban d~u vu an, 
d6i nrong dang bi tarn gift tai Buong tam gift cua d6n Bien phong rna xuat hien tinh 
huong khong an toan (nhu: nguoi dan keo d~n d6n Bien phong doi tha nguoi hoac 
viec tam gift tai d6n Bien phong trong thai di~m do co thS tao di~u kien thuan loi 
d~ d6i nrong kich dong, lam anh huang xc1U den an ninh tr~t tu khu V\IC bien 
gioi ... ) buoc phai chuyen ngiroi sang co so giam gift cua Cong an. 

14. Giai quy~t nlur th~ nao oAi VOl trtrong hop cac CO' quan cua BQ oQi 
bien phong, Hai quan va cac CO' quan khac OlfQ'C giao nhiem Vl}. ti~n hanh mQt 
sA hoat oQng oi~u tra oft ti~n hanh bAt gift nguei thuc hi~n hanh vi nguy hi~m 
cho xil hQi co d§u hi~u tQi pham (bAt nguO'i pham tQi qua tang, bit ngtrot dang 
b] truy nil) nhung cac tQi pham 00 khong thuQc thAm quyen di~u tra? 

Tra firi: 
Theo quy dinh cua BLTTHS nam 2015, Luat T6 chirc CO' quan di~u tra hinh 

S\I nam 2015, nhfrng ngiroi co tham quyen thuoc cac co quan cua BQ dQi bien 
phong, Hai quan va cac co quan khac duoc giao nhiem vu tien hanh mot s6 hoat 
dQng di~u tra chi co nhiem vu, quyen han tien hanh cac heat dong t6 tung d6i voi 
nhtrng vu an thuoc tham quyen dieu tra cua minh. Do do, d6i voi mot s6 tQi pham 
khong thuoc tham quyen di~u tra nhung cac co quan nay da: tien hanh b~t gift 
(tnrong hop bilt nguoi pham tQi qua tang, b~t ngiroi dang hi truy na thi b~t ky 
nguoi nao ding co quyen bat, tuoc vii khi, hung khi) thi khi b~t gift, cac co quan 
nay chi c~n tien hanh viec l~p bien ban ghi nhan lai vu viec, sau do giai d~n co 
quan Cong an, Vien kiem sat, Uy ban nhan dan noi g~n nhat hoac thong baa cho 
CO' quan dieu tra co tham quyen, khong phai tien hanh cac hoat dong t6 tung (nhu: 
lc1y loi khai, quyet dinh ap dung bien phap ngan chan, bien phap cirong che, trung 
c~u giam dinh ... ). 

15. Vi~n ki~rn sat nao co th§rn quyen thuc hanh quy~n cong tA, ki~m sat 
oi~u tra oAi vrrl cac vu an do C1,lC trinh sat bien phong, Cl}.C phong, chAng rna 
tuy va tQi pham, Doan B~c nhiem phong chAng rna tuy va tQi pham BQ oQi 
bien phong; Cl}.C Canh sat giao thong, Phong Canh sat giao thong Cong an 
c§p tinh phat hien, thu Iy, di~u tra ban oftu? 

Tra firi: 
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Viec xac dinh Vien kiem sat co tham quyen thuc hanh quyen cong t6, kiem 
sat dieu tra d6i voi cac vu an do C\lC trinh sat bien phong, C\lC phong, chong rna my 
va t<)i pham, Doan Dac nhiem phong chong rna my va t<)i pham; C\lC Canh sat giao 
thong, Phong Canh sat giao thong Cong an cftp tinh thu ly, dieu tra cftn din cir thea 
lanh th6 (khong phu thuoc vao noi dong tru sa cua cac co quan tren) va thea cftp 
diroc quy dinh tai cac di~u 239,268 va 269 BLTTHS nam 2015. 

Vi d!l: d6i tuong A thuc hien hanh vi van chuyen trai phep chat rna my ill 
-----+-';l'~,ff'~.-:x>d-'i~-Na-m-qna-Ctra-khfru-et'rato-:--Bo-di&J-bi-6rrho~-dQng coa d6i tcr9'~ 

dap irng yeu cftu phap luat va nghiep vu, Doan D~c nhiem phong chong rna tuy va 
t<)i pham mien Trung thea doi va b~t qua tang d6i nrong A dang thuc hien hanh vi 
van chuyen rna my tai khu VlJC ben xe thanh ph6 Da Nling. Can cir khoan 2 Di~u 
268, khoan 1 f)i~u 269 BLTTHS nam 2015, Vi?n kiim Slit nhiin dan quQ,n B, 
thanb phi) Da Ndng co tham quyen thuc hanh quyen cong t6, kiem sat dieu tra cac 
heat dong dieu tra ban dftu d6i voi vu an tren cua Doan f)~c nhiem phong chong 
rna my va t<)i pham mien Trung. 

D6i voi vu an do C\lC Canh sat giao thong, Phong Canh sat giao thong Cong 
an cftp tinh phat hien, thu ly, dieu tra ban dftu, do nhfmg t<)i pham cac dan vi nay co 
tham quyen tien hanh mot s6 hoat dong di~u tra d~u co hinh phat cao nh§.t la 15 
nam ill, nen Vien kiem sat co tham quyen thirc hanh quyen cong t6, kiem sat dieu 
tra d6i voi viec giai quyet vu an cua cac dan vi tren thuong la Vien kiem sat nhan 
dan c§.p huyen noi xay ra tai nan. 

16. Trtrong hQ'P trong giai doan di~u tra co din Cll' xac djnh b] can pham 
vao khoan co khung hinh phat n~ng hon trong ciIng mQt di~u lu~t thi CO' quan 
di~u tra ti~p tuc ra l~nh tam giam hay d~ ngh] Vi~n ki~m sat gia han tam giam? 

Tra lUi: 
Khoan 2 Dieu 14 Thong tu lien tich s6 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA 

BQP ngay 19/10/2018 v~ phoi hop gifta Co quan di€u tra va Vien kiBrn sat trong 
thuc hien mot s6 quy dinh cua BL TTHS quy dinh: "Truong h9P dang di€u tra v¥ 
an ma XQC dinh hanli vi cua hi can pham vao khoan co khung hinh phat ruing han 
trong cung mot di~u ludt ... , thi thai han di~u tra, thai han tam giam duoc tinh thea 
t(Ji nang han nhung phai tru thai han dli di~u tra, tam giam truce do". 

Theo quy dinh tai khoan 2 f)i~u 173 BL TTHS nam 2015, viec gia han thai 
han tam giarn duoc tlnrc hien trong tnrong hop vu an co nhieu tinh ti€t phirc tap, 
xet cftn phai co thai gian dai han cho viec dieu tra va khong co can cir dB thay d6i 
hoac huy bo bien phap tam giam. Truong hop dang di€u tra vu an rna xac djnh 
hanh vi cua bi can pham vao khoan co khung hinh phat nang han trong cling met 
di€u luat, thi Co quan iliJu tra can ra l?nh tam giam theo t<)i nang han va phai tnr 
thai gian dil tam giarn bi can tnroc d6, khong gia han tam giarn thea t<)i truce d6. 

17. ThM hi~u truy cuu trach nhiem hinh s\f dU'Q'c tinh tir ngay tQi pham 
dU'Q'c thuc hi~n hay tinh tir khi phat hi~n ra nguiri tht}'c hi~n hanh vi pham tQi 
do? CO' quan ti~n hanh ta tung dft dinh chi di~u tra do h~t thot hi~u truy ciru 
trach nhiem hinh S\f dai vOi trutrng hQ'P tarn dinh chi di~u tra do chua xac 
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dinh dUQ'c b] can nhung sau do xac djnh dUQ'c b] can va phat hi~n b] can thtrc 
hi~n hanh vi pham tQi moo trong thOi han quy djnh t~i khoan 2 Di~u 27 BLHS 
nam 2015 thi ghii quyet nhir th~ nao? 

Trii lUi: 

Theo quy dinh tai diem a khoan 1 Di€u 229 BL TTHS nam 2015 thi Co quan 
di€u tra ra quyet dinh tarn dinh chi khi chua xac dinh duoc bi can rna da h~t thai 
han di€u tra. Theo quy dinh tai khoan 3 Di€u 27 BLHS nam 2015 thi thai hieu truy 
ciru trach nhiem hinh SIJ dUf/c tinh tic ngity t~i pham dUf/c thuc hi?n, khong duoc 
xac dinh ill khi ph at hien ra nguoi tlnrc hien hanh vi pham t9i do. Do vay, neu h~t 
thoi han quy dinh tai khoan 2 Di€u 27 BLHS nam 2015 rna vftn chua xac dinh 
duoc bi can thi cac ca quan co thAm quyen ti~n hanh t6 tung phai can cir van diem 
a khoan 1 Di€u 230 BL TTHS nam 2015 d€ ra quyet dinh dinh chi di€u tra vu an. 

Truong hop sau do xac dinh diroc bi can va phat hien bi can thirc hien hanh 
vi pham t9i moi rna BLHS nam 2015 quy dinh mire cao nhat cua khung hinh phat 
d6i voi t9i fty tren 01 nam tu va trong thoi han quy dinh tai khoan 2 Di€u 27 BLHS 
nam 2015 thi thai hieu d6i voi t9i cu dtroc tinh lai k€ ill ngay thuc bien hanh vi 
pham tQi moi; neu con thai hieu truy CUu trach nhiem hinh SIJ thi can cir khoan 1 
Dieu 235 BLTTHS nam 2015 (co ly do d€ huy bo quyet dinh dinh chi di€u tra), co 
quan co tham quyen ti~n hanh t6 tung huy bo quyet dinh dinh chi di€u tra vu an, ra 
quyet dinh phuc h6i di€u tra d6i voi vu an de ti~p tuc giai quyet thea quy dinh cua 
phap 1u~t. 

III. MQt sA kho khan, vmmg m~c lien quan d~n tbi hanh an hinh Sl! 

1. CO' quan nao co thim quy~n quy~t dinb va hinh thtrc van ban cho 
huong thiri bi~u thi hanh ban an hinh st}'? 

Trii 1m: 

BLTTHS nam 2015, Luat Thi hanh an hinh SIJ nam 2010 va nam 2019 
khong quy dinh v€ v§.n d€ nay. Do do, v~n dung tinh thAn cua Di€u 364 BLTTHS 
nam 2015 "Chdnn an Toa an da xet xu sa thdm co thdm quyen ra quyit dinn thi 
hanh an hoac uy thac cho Chanh an Toa an khdc cung cap ra quyet dinli thi hanh 
an" thi Chanh an Toa an da xet xu sa tham hoac Chanh an Toa an nhan uy thac thi 
hanh an co tham quyen quyet dinh viec cho nguoi co du dieu kien thea quy dinh 
phap luat duoc huong thai hieu thi hanh an. 

V€ viec Toa an ra quyet dinh hay thong bao cho nguoi bi ket an, do khong 
co van ban quy pham phap luat co hieu IIJc quy dinh ve vAn de nay nen my rung 

__ -----"'tn._...I~Cmc.u.,g_hc;rp CJ) __ th~ Yi~ kiem sat trao _d6i~ thongnhat vciToa.an vaCoquan thi.. 
hanh an hinh SIJ cling cftp de ra quyet dinh (hoac ciing co th€ ra van ban thong bao) 
cho nguoi diroc huong thai hieu thi hanh ban an hinh S\I. Noi dung quyet dinh 
(hoac van ban thong bao) cftn neu r5 can ClI de k~t luan viec thi hanh an nay da h~t 
thai hieu quy dinh cua BLHS. 

2. Truong hop sau khi h~t thiri gian thir thach, CO' quan thi hanh an 
hinh su co tham 'quy~n moo phat hi~n nguOi dUQ'c tha tu trurrc tho'i han co 
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di~u ki~n vi pham nghia vu trong thiri gian thir thach va d~ ngh] Toa an da ra 
quyet dinh tha tiI trurrc thot han co di~u ki~n hiiy bi) quyet dinh nay d8i vm 
nglfm. duoc tha tiI trurrc thiri han co di~u ki~n thi giiii quyet nhir th~ nao? 

Tra fOi: 
Theo khoan 1 Di€u 5 Nghi quyet s6 01l20181NQ-HDTP ngay 24/4/2018 cua 

HQi d6ng Th~m phan Toa an nhan dan t6i cao hu6ng d~n ap dung Di€u 66 va Dieu 
106 cua BLHS nam 2015 v€ tha tu tnroc thai han co di€u kien thi "Trong thOi 
gian-ihIFiTiach, theo de nghi cua C(i(juan ihi hanh an hinh su: co thdm quyen, Toa 
an aii ra quyet dinh tha til truoc thai han co aiJu kien co thi huy bo quyet dinh nay 
a6i voi nguoi duac tha til truac thai han co aiJu kien va bU9C ho phai chap hanh 
phdn hinh phat til con 19i chua chap hanh, niu ho c6 y vi pham nghia v¥ 02 Ian tra 
ten hoac bi xu phat vi pham hanh chinh 02 Ian tra len". Nhu vay, niu sau khi hit 
thoi gian thtr thtich, Co quan thi hanh an hinh SlJ co tham quyen moi d€ nghi Toa 
an dff ra quyet dinh tha ill truce thai han co dieu kien huy bo quyet dinh nay d6i 
voi nguoi duoc tha tu tnroc thai han co di€u kien thi khong xet d€ nghi huy quyet 
dinh tha ill tnroc thai han co di€u kien d6i voi nguoi do. 

3. Truong hop nguiri phai thi hanh an ch~m thi hanh hinh phat ti~n va 
khoan truy thu ti~n do pham tQi rna co thi co b] tinh lai d8i vm khoan ti~n do 
khong? 

Tra fOi: 
Theo quy dinh tai diem b khoan 1 Di€u 13 Nghi quyet s6 01l20191NQ 

IIDTP ngay 1110112019 hu6ng d~n ap dung mQt s6 quy dinh cua phap luat v€ lai, 
Iffi su~t, phat vi pham thi khi giai quyet V¥ an hinh su, hanh. chinh, v¥ viec dan su, 
han nhdn va gia dinh, kinh doanh, thuong mai, lao a9ng, cung voi viec quyet dinh 
khoan tiJn rna ben co nghia v¥ vJ tal san phai thanh toan cho ben duac thi hanh an 
thi a6i voi truong h(J]J khoan tiJn phai thu n9P vaG ngdn sach Nha nutrc ma phdp 
fu~t quy i/jnh nghia V!l trd fiii ... thi Toa an quyet dinh ki tic ngay ... , ben phai thi 
hanh an con phai chiu khoan tiJn liii cua s6 tien con phai thi hanh an ... Tuy nhien, 
hien nay khong co van ban quy dinh v€ nghia vu cua nguoi phai thi hanh an phai 
chiu Iffi su~t d6i voi khoan tien phat va khoan truy thu ti€n do pham tQi rna co trong 
cac vu an hinh SlJ neu cham thi hanh an. Do vay, ngiroi phai thi hanh an khong 
phai chiu Uii su~t d6i voi khoan tien neu tren trong cac vu an hinh SlJ. 

4. Vi~c tieu hiiy v~t chirng la rna niy dU'gc thuc hi~n nlur th~ nao? 

Tra fOi: 
Ma my la v~t earn hru hanh nen thea quy dinh tai Di€u 106 BL TTHS nam 

2015 thi bi tich thu va tieu huy. Sau khi ban an (phan ban an) co hieu hrc phap luat 
thi CO' quan thi hanh an dan SlJ phai chu dong ra quyet dinh thi hanh an thea diem c 
khoan 2 Di€u 36 Luat Thi hanh an dan SlJ nam 2008 (sua d6i, b6 sung nam 2014) 
va ra quyet dinh xu ly v~t chirng thea quy dinh tai Di€u 125 Luat Thi hanh an dan 
S\I nam 2008 (sua d6i, b6 sung nam 2014). Trinh tv, thu tuc xu 1y v~t clnrng, trong 
do co tieu huy vat chirng la rna tuy diroc quy dinh tai Luat Thi hanh an dan SlJ nam 
2008 (sua d6i, b6 sung nam 2014). Theo do, trong thai gian 01 thang k€ ill ngay ra 
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quyet dinh thi hanh an, Thu tnrong co quan thi hanh an dan SlJ phai ra quyet dinh 
thanh l~p Hoi dong tieu huy v~t clnrng thuoc dien tieu huy thea ban an, quyet dinh, 
tnr tnrong hop phap luat quy dinh phai tieu huy ngay (Dieu 125). Tuy nhien, tnroc 
khi tieu huy v~t chirng la rna tuy thi c~n hru y cac bien ban, tai lieu th~ hien duoc 
SlJ "ton tai" cua chirng cir nay (ket qua giam dinh, viec chup anh, niem phong, bao 
quan, cac bien ban, ... ); bao dam co du chirng cir cho viec giai quyet vu an trong 
tnrong hop vu an bi yeu cau dieu tra lai, xet xu lai rna vat chirng da bi tieu huy. 

Theo Di~u 33 Nghi dinh s6 62/2015/ND-CP ngay 18/7/2015 quy dinh chi 
ti~t va huang dftn thi hanh mot s6 di~u cua Luat Thi hanh an dan SlJ thi "Viec tieu 
huy cac loai vdt chung, tai scm duac thuc hien bdng cac hinh thuc tl6t chay, ddp va 
hade hinh thuc phu h9P khac. Truong h9P lieu huy cac loai hoa chat doc hai hoac 
cac vdt chung, tai scm khac rna can thi~t phai co cac trang thi~t bi chuyen dung 
hodc chuyen gia thi Chap hanh. vien ky h9P tl8ng voi chuyen gia, co quan baa dam 
di~u kien tieu huy vdt chung, tai san tid thuc hien viec tieu huy dam btio an toan va 
khiing lam anh hutmg d~n mbi tnrang t{li nai tieu huy", 

Khoan 1 Dieu 13 Thong tu s6 01l2017/TT-BTP ngay 23/0112017 v~ quan Iy 
kho v~t chirng, tai san tam gifr trong thi hanh an dan sir quy dinh viec xu ly vat 
clnrng, tai san tam gitt trong mot s6 tnrong hop d~c thu nhu sau: "lJ6i vai vdt 
chicng la chat d{)c, hoa chat nguy hiem, ma tuy (sa lutmg Ion) hoac cac loai vdt 
chung tlgc thu khdc phai lieu huy, n~u xet they viec tieu huy co thd dan tl~n mat an 
toan va iinh huirng din moi truimg, co quan thi hanh. an dan S1! phai 19p k~ hoach 
(baa g8m ca kinh phi xu If), ph6i h9P voi cac co quan chuyen man co lien quan 
ti~n hanh thue t6 chuc, daanh nghiep cung cap dich v~ tld ti~n hanh tieu huy thea 
quy dinh. Truong h9P co nhiJu t6 chuc, daanh nghiep cung cap dich ~ thi co thd 
t6 chuc tlau thau tid 11!a chon". 

Nhu v~y, viec tieu huy v~t clnrng la rna my co th€ duoc tlnrc hien bing hinh 
thirc d6t chay hoac hinh thirc phil hop khac my van loai rna tuy va s6 hrong rna 
my. Truong hop tieu huy vat chirng la rna my co s6 hrong Ion, neu xet th~y viec 
tieu huy co th€ dan d~n rn~t an toan va anh huang d~n moi tnrong, co quan thi 
hanh an dan su phai l~p k~ hoach (bao g6rn ca kinh phi xu ly), ph6i hop voi cac co 
quan chuyen mon co lien quan ti~n hanh thue t6 chirc, doanh nghiep cung c~p dich 
vu d~ tien hanh tieu huy theo quy dinh. 

IV. MQt sB kho khan, vuong m~e khac lien quan d~n quy djnh cua 
BLHS, BLTTHS nam 2015 

Ngoai nhfrng kho khan, vuong mac neu tai muc I, muc 11 Cong van nay, qua 
----t6ng-hqp;---V*-SND-t6i-cao-thc1y--e6n 1llQt-s8--kh-6--khan-,-vuoog--mie--lffi-ae, -tr-eng-do: ---- - 

(1) 111<)t s6 kh6 khan, vuong mac da duoc VKSND t6i cao t6ng hop, tra lai trong 
cuon sach "Giai dap vutrng mac vJ phap ludt va giai quy~t cac v~ an, v~ viec vJ 
t{)i pham, vi pham phap ludt vJ rna tuy" do Van phong - Vu Phap che va Quan ly 
khoa hoc, VKSND t6i cao phoi hop voi Nha xu~t ban Tir phap xuat ban nam 2019; 
(2) mot s6 kh6 khan, vuong mac VKSND t6i cao khong co tham quyen huang dftn 
cling da duoc tong hop, d~ nghi Toa an nhan dan t6i cao huang dftn tra loi tai Cong 
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~L. VI$N TR ... 

, . 
van 86 3652/YKSTC-Y14 ngay 2y/g/201g. Do V~Yl d6 ngh] die don vi, Vien kiern 
sat cac cap tham khao them tai cuon sach va van ban neu tren. 

Trcn day la giai dap mot 36 kho khan, vuong mac lien quan d~n quy dinh 
cua BLHS, BL TTHS nam 2015 va thi hanh an hlnh su. Qua trinh thuc hien, n~u e6 
kh6 khan, vuoug mac hoac c~n trao doi, u6 nghi phan anh v~ VKSND l<3i cao (qua 
Vu Phap che va Quan ly khoa hoc) d~ co huang d~n kip th<'ri.lr 

. 
, ' 

Noi nh~n: 
- Nhu tren; 
- D/c Vien tnrong VKSTC (d€ b/cao); 
- Cac Die PVT VKSTC (d~ b/cao); 
- Cac Ki~m sat vien VKSNDTC; 
- Luu: VT, V14. 

VljTRUO'NG 
.~ vA QuAN LY KHOA l!QC 

i Quynh Chi 

I 
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V[~N KIEM SAT NHAN DAN 
TINH CIA LAI 

S6: 01 /VKS-SY 

Noi nhiin : 
Uinh df;iO Vien; 

- Cac Phong 1,2,3 va 7; 
- 17 VKS huyen, thi xa, thanh ph6. 
- Luu: VP. 
30b. 

SAOY 

Nguyen Quae Doanh 
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VI:E:N KIEM SAT NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHt) NGHiA VI:E:T NAM 
TOI CAO DQC l~p - Tl}' do - Hanh phtic 

S5: 602 .tfOIVKSTC-V14 
Ha N(ji, ngay .t1' thang 12 ndm 2019 

V/v tri~n khai thi hanh 1119t s6 n9i dung 
cua Luat so, bs 1119t s6 ai~u cua Lu~t 
Quan Iy, SLr dung vii khi, v~t li~u n6 va 

----~~~_-iffi~n~~u~I~~8~h~~· 
VIEN KIEM SAT !\Or qr,,: i7P>NY 

. ~... ". uc ... <:« .... . !l0r-.~~~~·c_: ~~t~~~:..~_; .. __ 
fn1N SV·.: J "I'" .~ '''K I ~g:tY:S.~ .. 11.t .. 4'/' . 

\ Chlly~n: · · · .. ·· .. · 
: Llll~'10 so so·: , · · 
I' 

h giri: - Vien tnrong Vien kiem sat quan su Trung uong; 
- Thu tnrong cac dan vi thuoc VKSND t5i cao; 
- Vien truong cac VKSND c~p cao 1, 2 va 3; 
- Vien tnrong VKSND cac tinh, thanh ph5 tnrc thuoc TW. 

Trong thai gian qua, sau khi BO luat hinh S\I nam 20 IS' va Luat Quan Iy, sir 
dung vii khi, vat lieu n6 va cong cu h6 tro nam 2017 c6 hieu luc thi hanh, da boc lO 
khoang trong phap Iy dtin den viec khong c6 can cir d~ xu Iy hinh sir d6i voi nhfmg 
hanh vi ch€ tao, tang trfr, van chuyen, sir dung, mua ban trai phep hoac chiern doat 
vii khi c6 tinh nang, tac dung tuong W vii khi quan dung. D~ kh~c phuc tinh trang 
nay, ngay 2511112019, tai ky hop thir 8, Quoc hoi kh6a XIV da thong qua Luat s5 
50/20191QH14 sua d6i, b6 sung mot s6 dieu cua Luat Quan ly, su dung vii khi, v~t 
li~u n6 va cong cu h6 tro, co hi~u ll}'c thi hanh k~ til' ngay 10/0112020 (sau day goi 
t~t la Luat s6 50/2019IQHI4). 

I. Nh~m bao dam thong nhat, dong bo voi quy dinh tai Dieu 304 va Dieu 306 
cua BLHS nam 2015; tao can cir phap ly d~ ap dung Di€u 304 BLHS nam 2015 xu 
Iy hinh sir kip thai cac hanh vi vi pham phap luat lien quan den ch€ tao, tang tnt, 
van chuyen, su dung, mua ban trai phep hoac chiem doat vii khi c6 tinh nang, tac 
dung nrong W vii khi qulin dung xay ra trong thirc ti€n; Luat s5 50/20191QH14 t~p 
trung sua d6i, b6 sung nhtrng noi dung sau: 

1. Sua d6i, b6 sung khoan 2 Di~u 3 cua Luat Quan ly, sir dung vu khi, v~t lieu 
n6 va cong C\l h6 tro v€ giai thlch nr ngu "Vii khi qudn dung", trong do da guy dinh 
Vi: khi duac chi tao, scm xudt thu cong hoac cong nghiep, khong thea tieu chudn Icy 
thudt, thiit lei cua nha scm xudt h9P phap, co kha nang gay sat thuong, nguy hai 
cha tinh mang, sire khoe cua can nguoi, pha huy kit cdu vdt chdt tuong t~f nhu vii. 
khi quy dinh tai aiim a khoan 2 fJiJu 3 cua Luat Quan ly, str dung vii khi, vdt lieu 
n6 va cong C1:f h6 tro, khong duoc trang bi cho {1j'C IU9ng vii trang nhdn dan va cdc 
lire luang khac quy dinh tai DiJu 18 cua Ludt Quan ly, su' dung vii khi, vdt lieu n6 
va cong cu h6 tro ad thi hanh cong V1j cling la vii khi qulin dung. 

1 Sua GJi, b6 sling 113111 2017 



2. Sua d6i, b6 sung khoan 6 Di€u 3 cua Luat Quan ly, sir dung vii khi, v~t lieu 
n6 va cong cu h6 tro quy dinh r5 khai niem "Vii khi c6 tinh nang, tac dung tuong t~l' 
sung san, vii khi tho so, vii khi thi thao ". 

3. Sua d6i, b6 sung khoan 2 Di€u 73 cua Luat Quan ly, SlT dung vii khi, vat 
lieu n6 va cong cu h6 tro v€ trach nhiern cua BQ Quoc phong trong viec ban hanh 
Danh muc vii khi qudn dung khi thuc hien cong tac quan ly nha mroc trong llnh V\fC 
nay, thea do: BQ tnrong BQ Quoc phong ban hanh danh muc vii khi qudn dung quy 
dinh tai aiim a khoan 2 Di~u 3 cua Ludt Quan ly, S~I: dung vii khi, vdt lieu n6 va 
cong C1,l h6 tro: 

II. D€ kip thai trien khai thi hanh cac noi dung sua d6i, b6 sung cua Luat s5 
50/20191QH14, Vien tnrong Vien ki€m sat nhan dan t6i cao yeu d.u Vien kiem sat 
nhan dan va Vien kiem sat quan sir cac c~p quan triet, ap dung thirc hien nghiem tuc 
cac quy dinh cua Luat s6 50/20191QH14 k€ tu ngay co hieu hrc thi hanh khi giai 
quyet cac vu an, vu viec v€ cac tQi pharn quy dinh tai Di€u 304 va Di€u 306 cua 
BLHS nam 2015, trong do hru y: chi xem xet, xu ly hinh sir thea quy dinh tai Di€u 
304 BLHS d5i voi cac hanh vi ch~ tao, tang trir, van chuyen, sir dung, mua ban trai 
phep hoac chi~m doat cac loai vii khi quy dinh tai di€m b khoan 2 Di€u 3 cua Luat 
Quan ly, str dung vu khi, v~t lieu n6 va cong cu h6 tro (duoc sua d6i, b6 sung thea 
diem a khoan 1 Di€u 1 cua Luat s5 50/20191QH14) xay ra tu OhOO ngay 1010112020 
tro di; khong xu ly hinh sir d6i voi cac hanh vi xay ra tnroc thai diem neu tren, do 
khong co quy dinh h6i t6 cua lu~t d€ xu ly cac tnrong hop nay. 

Nhan duoc Cong van nay, Vien ki€m sat quan su Trung uong, Thu tnrong 
dan vi thuoc VKSND t6i cao, Vien tnrong VKSND c~p cao, Vien tnrong VKSND 
tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong t6 clnrc trien khai, quan trie; trong ca quan, 
dan vi minh d€ bao dam thi hanh dung quy dinh cua BLHS, cac quy dinh lien quan 
cua Luat s5 50/20191QH14 va Luat Quan ly, su dung vii khi, v~t lieu n6 va cong cu 
h6 tro. 

Trong qua trinh thirc hien, neu co vuong mac, d€ nghi kip thai bao cao v€ 
VKSND t5i cao (qua Vu Phap ch~ va Quan ly khoa hoc) d€ trao d6i, giai qUY~t./.W 

Nui 1111(111: 
- Nlm tren; 
- Uy ban Thirong V\I Quoc h('>i (d~ b/e); 
- Uy ban Ttr phap cua Quoc h('>i (d~ b/e); 
- Die Vien truong VKSTC (d~ b/e); 
- Cac die PVT VKSTC (d~ p/hop chi dao); 
~ Luu: VT, V14. 

KT. VIEN TRUONG 
PHD VlitN TRUONG 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

 

Số: 16 /HD-VKSTC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019 

HƯỚNG DẪN 

Công tác quản lý, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản 
trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 

 
 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, tổng hợp và báo cáo chuyên 
đề thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế bảo đảm xây dựng 
báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao trình Quốc hội, xây 
dựng báo cáo tại các kỳ sơ kết và tổng kết công tác ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND 
tối cao hướng dẫn VKSND cấp tỉnh; các VKSND cấp cao; Viện kiểm sát quân sự 
Trung ương; các đơn vị thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra (sau đây viết 
tắt là các Vụ nghiệp vụ); Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao (Cục 1); Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND 
tối cao (Cục 2) như sau: 

I. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO 

1. Quản lý đầy đủ và chính xác số liệu tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; số 
tài sản đã thu hồi trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chấp hành 
nghiêm chế độ thống kê, báo cáo; bảo đảm số liệu, nội dung báo cáo đầy đủ, chính 
xác, đúng yêu cầu theo Quy chế, Quy định của Ngành và Hướng dẫn này. 

2. Bảo đảm việc đánh giá đúng thực trạng, kết quả thu hồi tài sản qua các 
giai đoạn tố tụng, các biện pháp thu hồi và hình thức xử lý tài sản; đưa ra khó 
khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tỷ 
lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế hiện nay. 

3. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát, Tòa án) và Cơ quan thi hành án dân sự để thống nhất số liệu giữa các 
ngành, nâng cao hơn nữa chất lượng; hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ 
án tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, chú trọng bổ sung chỉ tiêu số tài sản bị thất 
thoát, chiếm đoạt và số tài sản đã thu hồi vào các chỉ tiêu thống kê toàn Ngành. 

II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO 

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Tòa 
án nhân dân) và Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp trong việc theo dõi, thống 
kê, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham 
nhũng, kinh tế theo đúng đề cương và các phụ lục kèm theo. 
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- Quản lý, chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo của Viện kiểm 
sát cấp huyện, xây dựng báo cáo gửi VKSND cấp tỉnh đúng thời hạn. 

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Tòa 
án nhân dân) và Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp trong việc theo dõi, thống 
kê, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham 
nhũng, kinh tế theo đúng đề cương và các phụ lục kèm theo. Riêng đối với những 
vụ án do VKSND tối cao truy tố và phân công VKSND cấp tỉnh THQCT & 
KSXX sơ thẩm, đơn vị thụ lý chỉ tổng hợp, báo cáo số liệu tài sản được thu hồi 
trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. 

- Quản lý, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các VKSND cấp huyện; 
nội dung và số liệu báo cáo của Viện kiểm sát cấp tỉnh, xây dựng báo cáo gửi 
VKSND tối cao (Vụ 5) đúng thời hạn. 

3. Vụ nghiệp vụ và các đơn vị khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

- Vụ 1, Vụ 3, Vụ 5 có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan điều 
tra cùng cấp trong việc theo dõi, thống kê, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên 
đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong giai đoạn khởi tố, điều 
tra, truy tố theo đúng đề cương và các phụ lục kèm theo, đồng thời đôn đốc đơn vị 
THQCT & KSXX sơ thẩm báo cáo đầy đủ kết quả thu hồi tài sản trong giai đoạn 
xét xử sơ thẩm các vụ án do đơn vị mình truy tố. 

- Vụ 11 có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục thi hành án, Bộ Tư 
pháp để theo dõi, thống kê, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài 
sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong giai đoạn thi hành án. 

- Cục 1 phối hợp chặt chẽ với Vụ 6 trong việc theo dõi, thống kê, tổng hợp 
và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản đối với các vụ án tham nhũng trong 
hoạt động tư pháp. 

4. Các VKSND cấp cao:  

 Có trách nhiệm theo dõi, thống kê, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề 
thu hồi tài sản trong giai đoạn xét xử phúc thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế. 

5. Viện kiểm sát quân sự Trung ương 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Tòa 
án) và Cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong việc theo dõi, thống kê, tổng hợp 
và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 
theo đúng đề cương và phụ lục kèm theo. 

- Quản lý, chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo của Viện kiểm 
sát quân sự TW; VKS quân khu và tương đương; VKS quân sự khu vực; xây dựng 
báo cáo và gửi VKSND tối cao (Vụ 5) đúng thời hạn. 

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Báo cáo định kỳ 
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Định kỳ 06 tháng, 12 tháng (báo cáo sơ kết, tổng kết công tác năm) và thời 
điểm xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các kỳ họp của Quốc 
hội, VKSND cấp huyện xây dựng báo cáo gửi VKSND cấp tỉnh, Viện kiểm sát 
cấp tỉnh báo cáo tổng hợp chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án về tham 
nhũng, kinh tế gửi VKSND tối cao (Vụ 5). Các Vụ nghiệp vụ, Vụ 11, VKS quân 
sự Trung ương, VKSND cấp cao 1, 2, 3; Cục 1, Cục 2 có trách nhiệm tổng hợp 
báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản của đơn vị, cung cấp số liệu kèm theo phụ lục và 
gửi về VKSND tối cao (Vụ 5) để tổng hợp chung. Cụ thể như sau: 

1.1. Thời điểm lấy số liệu báo cáo, phụ lục 

- Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng (từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến 
hết ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo); Báo cáo tổng kết công tác năm (từ ngày 01 
tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo). 

- Báo cáo phục vụ xây dựng báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao tại 
các kỳ họp Quốc hội: Báo cáo 06 tháng (từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến 
hết ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo); Báo cáo 10 tháng (từ ngày 01 tháng 10 của 
năm trước đến hết ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo); Báo cáo 12 tháng (từ ngày 
01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo). 

1.2. Thời điểm gửi báo cáo, phụ lục 

- Báo cáo của VKSND cấp huyện gửi về VKSND cấp tỉnh trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo; báo cáo của VKSND cấp tỉnh gửi về 
Vụ 5 trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo; báo cáo của 
Vụ nghiệp vụ (Vụ 1,3,6), Vụ 11, Cục 1 gửi về Vụ 5 trong thời hạn 02 ngày làm 
việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. Cục 2 gửi số liệu thống kê trong thời hạn 04 
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. 

- Vụ 5 thống kê, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo gửi Văn phòng VKSND 
tối cao và Lãnh đạo VKSND tối cao trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kỳ báo cáo. 

1.3. Nội dung báo cáo định kỳ 

1.3.1. Báo cáo của VKSND cấp huyện, tỉnh; Viện kiểm sát quân sự TW; các 
Vụ nghiệp vụ (Vụ 1, 3, 5, 6) phải nêu rõ 2 mục sau: 

Mục I: Thực trạng công tác thu hồi tài sản bị thiệt hại, bị chiếm đoạt 

trong các vụ án tham nhũng, kinh tế:  

- Yêu cầu báo cáo đầy đủ tình hình tội phạm và kết quả giải quyết các vụ án 

tham nhũng, kinh tế trong kỳ;  

- Tổng số tài sản (gồm tiền và các tài sản có giá trị chưa hoặc không quy đổi 

thành tiền) bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế (cả số cũ và 

số mới), trong đó cần phân tích cụ thể số liệu về tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong 

các vụ án tham nhũng là bao nhiêu? về tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án 
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kinh tế là bao nhiêu? mỗi loại án nêu 1 vụ điển hình có số tài sản bị thiệt hại hoặc 

chiếm đoạt lớn tại địa phương mới bị phát hiện, khởi tố trong kỳ;  

- Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: Báo cáo tổng 
số tài sản đã thu hồi trong kỳ/tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại? (đạt tỷ lệ 
?%), trong đó: Phân tích cụ thể số tài sản đã thu hồi trong các vụ án tham 
nhũng/tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng (đạt tỷ 
lệ?%) và Số tài sản đã thu hồi trong các vụ án kinh tế/tổng số tài sản bị chiếm 
đoạt, thiệt hại trong các vụ án kinh tế (chiếm tỷ lệ?%): 

- Kết quả thu hồi tài sản trong các giai đoạn tố tụng: Báo cáo đầy đủ kết quả thu 
hồi tài sản trong các giai đoạn: giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi 
tố; điều tra; truy tố; xét xử sơ thẩm; xét xử phúc thẩm; thi hành án. Đánh giá cụ thể kết 
quả thu hồi của mỗi giai đoạn chiếm bao nhiêu % so với tổng số tài sản đã thu hồi; dẫn 
chứng 1 số vụ án điển hình có kết quả thu hồi cao trong từng giai đoạn tố tụng. 

- Các biện pháp đã áp dụng để bảo đảm thu hồi tài sản (nêu rõ số tài sản đã 
thu hồi theo từng biện pháp đã áp dụng, tỷ lệ đạt được của từng biện pháp)  

- Các hình thức xử lý tài sản đã thu hồi sản (nêu rõ số tài sản đã được xử lý 
theo từng hình thức đã thực hiện); 

- Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
và nguyên nhân (cần có dẫn chứng vụ án cụ thể có khó khăn, vướng mắc trong thu 
hồi tài sản).  

Mục II: Đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 

 - Giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xác định và thu hồi tài sản tham 
nhũng (nêu giải pháp thực tiễn, có tính khả thi cao). 

- Kiến nghị (kiến nghị với các bộ, ngành, Quốc hội)… 

1.3.2. Báo cáo của các VKSND cấp cao thực hiện nội dung như trên trong 
giai đoạn xét xử phúc thẩm; Cục 1 thực hiện nội dung như trên trong giai đoạn khởi tố 
(tin báo) và điều tra. 

1.3.3. Báo cáo của Vụ 11 phải nêu rõ kết quả công tác thu hồi tài sản bị 
chiếm đoạt, thiệt hại; các hình thức xử lý tài sản đã thu hồi trong các vụ án tham 
nhũng, kinh tế trong giai đoạn thi hành án theo từng điều luật cụ thể. 

- Ban hành kèm theo Hướng dẫn này là Đề cương báo cáo chuyên đề thu hồi 
tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế và 04 phụ lục thống kê, để Viện kiểm 
sát các cấp thống nhất thực hiện. Khi thực hiện thống kê số liệu theo phụ lục, các 
đơn vị cần lưu ý kiểm tra theo công thức hướng dẫn của VKSND tối cao (Vụ 5)1.  
                                                           
1 1. Phụ lục I: Tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại (cột 5) = Tài sản bị chiếm đoạt (cột 6,7)+ Tài sản bị thiệt hại 
(cột 8,9); Tổng số tài sản đã thu hồi (cột 10) = Tài sản bị chiếm đoạt (cột 11) + Tài sản bị thiệt hại (cột 12). 

2. Phụ lục II: Tổng số tài sản đã thu hồi (cột 5) = Tổng số tài sản đã thu hồi (cột 10, phụ lục I)= Giai đoạn tin báo (cột 6) 
+ Giai đoạn điều tra (cột 7) + Giai đoạn truy tố (cột 8) + Giai đoạn xét xử sơ thẩm (cột 9) + Giai đoạn xét xử phúc 
thẩm (cột 10) + Giai đoạn thi hành án (cột 11); 
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- Để việc tổng hợp số liệu được chính xác, yêu cầu các đơn vị mở sổ theo dõi, 
quản lý số liệu theo phụ lục (do Vụ 5 VKSND tối cao cung cấp) trên hệ thống excel.  

- Lưu ý:  

+ Khi tổng hợp số liệu thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ 
án kinh tế chỉ tổng hợp, báo cáo các vụ án mà tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại là 
tài sản công; tài sản của Cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội (các tội 
danh từ Điều 200 đến Điều 234 thuộc Mục 2,3 Chương XVIII “Các tội xâm 
phạm trật tự quản lý kinh tế” và Điều 174, 175 thuộc Chương XVI “Các tội 
xâm phạm sở hữu” BLHS 2015). Nếu trong 01 vụ án nhiều tội danh (gồm cả tội 
tham nhũng và kinh tế) thì thống kê theo tội danh chính của vụ án đó. 

+ Các đơn vị không có số liệu cũng phải gửi báo cáo đúng thời hạn theo quy 
định để Vụ 5 theo dõi, tổng hợp. 

2. Báo cáo đột xuất 

Theo yêu cầu của Lãnh đạo VKSND tối cao, thời điểm lấy số liệu thống kê, nội 
dung báo cáo và thời hạn gửi báo cáo có thể sớm hơn hoặc khác hướng dẫn nêu trên.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ, VKSND các cấp tiếp tục quán triệt, thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 50/CT-VKSTC ngày 07/12/2015 của Bộ Chính 
trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, 
vụ án tham nhũng. 

Các Vụ nghiệp vụ, các VKSND cấp tỉnh phân công 01 phòng; VKSND cấp 
huyện phân công 01 công chức làm đầu mối thực hiện công tác quản lý, theo dõi, 
tổng hợp và báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh 
tế. Các Vụ nghiệp vụ và đơn vị khác có nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm về nội 
dung và số liệu báo cáo của đơn vị. 

2. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Phòng Thống kê tội 
phạm và Công nghệ thông tin, có trách nhiệm cung cấp số liệu khởi tố, điều tra và 
xét xử án tham nhũng, kinh tế theo các kỳ báo cáo; Cục 2 khẩn trương tham mưu 
bổ sung chỉ tiêu thống kê về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. 

3. Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ Hướng dẫn này có hướng dẫn về 
quản lý, theo dõi, tổng hợp và báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham 
                                                                                                                                                                                          
3. Phụ lục III: 

 + Hình thức thu hồi tài sản (cột 5) = Hình thức xử lý tài sản (cột 12) = Tổng số tài sản đã thu hồi (cột 5, phụ lục 2) = Tổng 
số tài sản đã thu hồi (cột 10, phụ lục 1). 

+ Hình thức thu hồi tài sản (cột 5) = Tạm giữ (cột 6) + Thu giữ (cột 7) + Kê biên (cột 8) + Phong tỏa (cột 9) + Tự 
nguyện khắc phục (cột 10) + Các hình thức khác (cột 11); 

+ Hình thức xử lý tài sản (cột 12) = Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước (cột 13) + Trả lại cho người sở hữu, người 
quản lý hợp pháp (cột 14) + Các hình thức khác (cột 15). 

4. Phụ lục IV: Tổng số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt được phát hiện phải thu hồi (cột 4) = Cột 5 (Phụ lục 1); Tổng 
số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt đã được thu hồi (cột 11) =  Cột 10 (Phụ lục 1). 
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nhũng, kinh tế trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự. Đồng thời giao cho một đơn vị 
cấp phòng làm đầu mối thực hiện chế độ báo cáo theo Mục III của Hướng dẫn này. 

4. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 5) 
có trách nhiệm làm đầu mối, giúp Viện trưởng VKSND tối cao thực hiện công tác 
quản lý, theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong 
các vụ án tham nhũng, kinh tế trên phạm vi toàn quốc trước mỗi kỳ báo cáo sơ kết, 
tổng kết công tác của Ngành, định kỳ tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao 
báo cáo Quốc hội; chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, tổng hợp và ban hành thông 
báo rút kinh nghiệm chung cho VKSND các cấp. 

Yêu cầu các Vụ nghiệp vụ; Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11); Viện 
kiểm sát quân sự các cấp; VKSND các cấp; Cơ quan điều tra VKSND tối cao (Cục 
1); Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao (Cục 2) thực 
hiện nghiêm túc Hướng dẫn này; Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp 
tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt việc thực hiện Hướng dẫn này đến Viện kiểm sát 
nhân dân cấp dưới. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực 
tiếp Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo VKSND 
tối cao xem xét quyết định./. 

  
   Nơi nhận: 
- Đ/c Lê Minh Trí, VT VKSTC (để b/c); 
- Các đồng chí PVT VKSTC (để chỉ đạo); 
- Văn phòng VKSND tối cao (để theo dõi); 
- Các đơn vị (Vụ 1,3,6,11; Cục 1,2)VKSND tối cao (để t/h); 
- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h); 
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương (để t/h); 
- Các VKSND cấp cao (để t/h); 
- Lưu: VT, V5. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

(đã ký) 
 
 
 
 

 
 
 

Nguyễn Huy Tiến 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 

(Kèm theo Hướng dẫn số      /HD-VKSTC ngày    /01/2019 của VKSND tối  cao) 

I. Thực trạng công tác thu hồi tài sản bị thiệt hại, bị chiếm đoạt trong 

các vụ án tham nhũng, kinh tế 

1. Tình hình tội phạm và kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế 

- Tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế trong kỳ (số vụ án tham nhũng đã 

được phát hiện, khởi tố; số vụ án kinh tế đã được phát hiện, khởi tố; tập trung vào loại 

tội phạm nào? nêu 1 số vụ điển hình mới khởi tố…) 

- Kết quả công tác THQCT&KSĐT, KSXX sơ thẩm các vụ án tham nhũng, 

kinh tế (báo cáo đầy đủ số liệu theo các giai đoạn tố tụng).  

2. Tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 

Trong kỳ, tổng số tài sản (gồm tiền và các tài sản có giá trị chưa hoặc không 

quy đổi thành tiền) bị chiếm đoạt, thiệt hại được phát hiện trong các vụ án tham 

nhũng, kinh tế phải thu hồi là bao nhiêu?. Trong đó: 

- Đối với án tham nhũng: Số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại được phát hiện 

là bao nhiêu? (chiếm tỷ lệ?% so với tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại được 

phát hiện trong các vụ án tham nhũng, kinh tế).Trong đó:  

+ Số tài sản bị chiếm đoạt được phát hiện bao gồm tiền (đơn vị tính: Triệu 

đồng) và tài sản khác có giá trị chưa quy đổi thành tiền (nhà, đất,…) là bao nhiêu?. 

Trong đó: Số cũ?(số tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án cũ chưa được thu hồi); 

Số mới?(số tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án mới khởi tố trong kỳ).  

(Lưu ý: Đối với những tài sản không thể quy đổi thành tiền, yêu cầu nêu rõ 

số lượng, khối lượng và loại tài sản). 

+ Số tài sản bị thiệt hại được phát hiện bao gồm tiền (đơn vị tính: Triệu 

đồng) và tài sản khác có giá trị chưa quy đổi thành tiền (nhà, đất,…) là bao nhiêu?. 

Trong đó: Số cũ?(số tài sản bị thiệt hại trong các vụ án cũ chưa được khắc phục); 

Số mới?(số tài sản bị thiệt hại trong các vụ án mới khởi tố trong kỳ).  

+ Nêu 1 số vụ án tham nhũng điển hình có số tài sản bị thất thoát, chiếm 

đoạt có giá trị lớn mới phát hiện, khởi tố trong kỳ. 
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- Đối với án kinh tế: Số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại được phát hiện là 

bao nhiêu? chiếm tỷ lệ?% so với tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại được phát 

hiện trong các vụ án tham nhũng, kinh tế). Trong đó:  

+ Số tài sản bị chiếm đoạt được phát hiện bao gồm tiền (đơn vị tính: Triệu 

đồng) và tài sản khác có giá trị chưa quy đổi thành tiền (nhà, đất,…) là bao nhiêu?. 

Trong đó: Số cũ?(số tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án cũ chưa được thu hồi); 

Số mới?(số tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án mới khởi tố trong kỳ).  

+ Số tài sản bị thiệt hại được phát hiện bao gồm tiền (đơn vị tính: Triệu 

đồng) và tài sản khác có giá trị chưa quy đổi thành tiền (nhà, đất,…) là bao nhiêu?. 

Trong đó: Số cũ?(số tài sản bị thiệt hại trong các vụ án cũ chưa được khắc phục); 

Số mới?(số tài sản bị thiệt hại trong các vụ án mới khởi tố trong kỳ).  

+ Nêu 1 số vụ án kinh tế điển hình có số tài sản bị chiếm đoạt cao hoặc gây 

thất thoát, thiệt hại tài sản có giá trị lớn mới phát hiện, khởi tố trong kỳ. 

3. Kết quả thu hồi tài sản trong quá trình giải quyết các vụ án tham 

nhũng, kinh tế 

- Nêu tổng số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong các vụ án tham nhũng, 

kinh tế trong kỳ là bao nhiêu? đạt bao nhiêu %/ tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt 

hại trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Trong đó:  

+ Án tham nhũng: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục là bao nhiêu? (đạt tỷ lệ ?% 

so với tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án tham nhũng);  

+ Án kinh tế: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục là bao nhiêu? (đạt tỷ lệ?% so 

với tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án kinh tế);  

- Tổng số tài sản đã được thu hồi, khắc phục trong các giai đoạn tố tụng, cụ thể: 

+ Giai đoạn khởi tố (tin báo): Số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong kỳ: 

gồm tiền, tài sản có giá trị khác không hoặc chưa quy đổi thành tiền (ghi rõ loại tài 

sản, số lượng, khối lượng…), chiếm tỷ lệ ?% so với tổng tài sản đã thu hồi. Nêu  

dẫn chứng một số vụ án điển hình có tỷ lệ thu hồi cao hoặc biện pháp thu hồi đạt hiệu 

quả trong giai đoạn này. 

+ Giai đoạn điều tra: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong kỳ? gồm: tiền, 

tài sản khác có giá trị không không hoặc chưa quy đổi thành tiền (ghi rõ loại tài 

sản, số lượng, khối lượng…); chiếm tỷ lệ ?% so với tổng tài sản đã thu hồi. Nêu 

dẫn chứng vụ án điển hình có tỷ lệ thu hồi cao hoặc biện pháp thu hồi đạt hiệu quả trong 

giai đoạn này. 
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+ Giai đoạn truy tố: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong kỳ: gồm tiền, tài 

sản có giá trị không hoặc chưa thể quy đổi thành tiền (ghi rõ loại tài sản, số lượng, 

khối lượng…), chiếm tỷ lệ ?% so với tổng tài sản đã thu hồi. Nêu 1 số vụ điển hình 

có tỷ lệ thu hồi cao hoặc biện pháp thu hồi đạt hiệu quả trong giai đoạn này.  

+ Giai đoạn xét xử sơ thẩm: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong kỳ: gồm 

tiền, tài sản có giá trị không hoặc chưa quy đổi thành tiền (ghi rõ loại tài sản, số 

lượng, khối lượng…), chiếm tỷ lệ ?% so với tổng tài sản đã thu hồi. Nêu 1 số vụ 

điển hình có tỷ lệ thu hồi cao trong giai đoạn này. 

+ Giai đoạn xét xử phúc thẩm: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong kỳ: 

gồm tiền, tài sản có giá trị chưa quy đổi thành tiền (ghi rõ loại tài sản, số lượng, 

khối lượng…), chiếm tỷ lệ ?% so với tổng tài sản đã thu hồi. Nêu 1 số vụ điển hình 

có  tỷ lệ thu hồi cao trong giai đoạn này. 

+ Giai đoạn thi hành án: Số tài sản đã thu hồi, khắc phục trong kỳ: gồm 

tiền, tài sản có giá trị chưa quy đổi thành tiền (ghi rõ loại tài sản, số lượng, khối 

lượng…), chiếm tỷ lệ ?% so với tổng tài sản đã thu hồi. Nêu 1 số vụ điển hình có 

kết quả thi hành án tốt, tỷ lệ thu hồi tài sản cao trong giai đoạn này. 

4. Các biện pháp đã áp dụng để bảo đảm thu hồi tài sản (nêu rõ số tài sản 
đã thu hồi theo từng biện pháp): 

- Tạm giữ tài sản; 

- Thu giữ,  

- Kê biên tài sản; 

- Phong tỏa tài khoản ngân hàng; 

- Người phạm tội hoặc thân nhân của người phạm tội tự nguyện khắc phục; 

- Các hình thức khác (nếu có, cần nêu rõ hình thức đã áp dụng). 

5. Các hình thức xử lý tài sản tham nhũng đã thu hồi  

- Tịch thu, sung công quỹ Nhà nước:? 

- Trả lại cho người sở hữu, người quản lý hợp pháp:? 

- Các hình thức khác (nếu có, cần nêu rõ hình thức đã thực hiện):? 

6. Nhận xét, đánh giá 

6.1. Kết quả đạt được và nguyên nhân  

- Kết quả đạt được; 

- Nguyên nhân (nguyên nhân khách quan, chủ quan). 

6.2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 
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- Khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xác định và thu hồi tài sản tham nhũng 

- Nguyên nhân (nguyên nhân khách quan, chủ quan): Về cơ chế pháp luật; 

biện pháp, điều kiện thu hồi tài sản tham nhũng; năng lực .…). 

II. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham 

nhũng và kiến nghị 

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, xác định và thu hồi tài sản tham 

nhũng (nêu giải pháp thực tiễn, có tính khả thi cao). 

2. Kiến nghị (kiến nghị với các bộ, ngành, Quốc hội): 

- Về cơ chế pháp luật… 

- Về biện pháp và điều kiện thu hồi…. 

……. 

Phụ lục 

 
Phu luc CĐ (để gửi) 

moi.xls  

 

 

 



VIEN KIEM SAT NHAN DAN 
. TOICAO 

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI~T NAM 
DQc l~p - Tl.l' do - H~nh phue 

.. ~, __ .~_~ _sQ: 24/HD- VKSTC 
vmN KSND rlNH GIA LAI 
DENS6: Ad.83., . 

Ngay:.J;}.r.5l.1Lf.tQ 
Ch~n: llj .• j .. lei)ftg.ta ki~m sat ban an, quyet djnh hinh sl}:' ciia Toa an nh~m nang eao s8 
Lttu hO srt oo:,I'~"'" ...•..• '~tr@'B chit luong khang ngh], ki~n ngh] va thong bao rut kinh nghi~m 
,-.-- .. --.~..... ciia Vi~n ki~m sat nhan dan 

Ha N(Ji, ngay 05 thdng 8 ndm 2020 

HUONGDAN 

De thuc hien thong nhat, hieu qua cong tac kiem sat ban an, quyet dinh 
cua Toa an nham nang cao s6 hrong, ch~t hrong khang nghi, kiSn nghi va thong 
bao rut kinh nghiem nghiep vu thea quy dinh cua phap lu~t va cua Nganh, Vi~n 
kiSm sat nhan dan t6i cao huang ddn Vien kiem sat nhan dan cac c~p nhu sau: 

I. MVC ntca, YEU cAu 
1. Thong qua kiem sat ban an, quyet dinh cua Toa an, phat hien nhitng vi 

pham, thiSu s6t trong giai quyet cac vu an hinh sir dS lam t6t nhiem vu kien 
nghi, khang nghi thea tham quyen; khong dS xay ra tnrong hop ban an, quyet 
dinh c6 vi pham phap luat nhung khong diroc phat hien hoac cham phat hien dS 
khang nghi, kiSn nghi, yeu c~u kh~c phuc vi pham. 

2. Thong bao rut kinh nghiem trong Nganh vS nhtrng vi pham, thieu s6t da 
dtroc phat hien qua kiem sat ban an, quyet dinh cua Toa an nham nang cao ch~t 
hrong cong tac thuc hanh quyen cong t6 va kiem sat xet xu vu an hinh sir cua 
Vien kiem sat cac c~p. 

3. DS cao trach nhiem cua Lanh dao Vien kiSm sat cac c~p, thu tnrong cac 
don vi giai quyet an hinh su trong chi dao thuc hien nhiem vu kiem sat ban an, , ., , , 
quyet dinhc cua Toa an; kiem sat 100% ban an, quyet dinh cua Toa an cac cap 
thuoc trach nhiem cua Vien kiSm sat c~p minh. 

II. TRINH 'nr, NOI DUNG KIEM SAT BAN AN, QUYET DJNH CVA TOA AN 

1. Ti~p nh~n, quan Iy ban an, quy~t djnh ciia Toa an 
- Vien kiem sat nhan dan cac c~p phai c6 hinh thirc cu thS (rna s6 hoac 

irng dung ph~n mem) dS tiSp nhan, quan 1;' chat viec giri, sao giri ban an, quyet 
dinh cua Toa an thea quy dinh tai DiSu 267 B9 luat t6 tung hinh su va E>iSu 30 
Quy chS Cong tac thuc hanh quyen cong t6, kiem sat xet xu hinh su ban hanh 
kern thea Quyet dinh s6 SOS/QE>-VKSTC ngay 18/12/2017 cua Vien tnrong 
Vien kiem sat nhan dan t6i cao; phan cong can b9 chuyen trach thirc hien nhiem 
vu nay, bao dam cap nhat, thea doi d~y du, kip thai cac ban an, quyet dinh cua 
Toa an duoc giri dSn Vien kiem sat c~p minh. 

- Dinh ky d6i chien s5 ban an, quyet dinh da phat hanh (s6 ban an, quyet 
dinh phai kiem sat) voi s6 ban an, quyet dinh cua Toa an duoc giri dSn Vi~n 
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kiSm sat c~p minh va thong bao cho Tea an, Vien kiSrn sat co trach nhiern biet 
dS thirc hien; neu phat hien tnrong hop khong giri, cham gtri hoac giri khong d~y 
du ban an, quyet dinh thi phai kiSn nghi yeu c~u chan chinh, kh~c phuc. 

- Truong hop phat hien ban an, quyet dinh cua Toa an co vi ph?1TI nghiem 
trong ck phai khang nghi ngay thi Lanh dao Vi~n kiem sat phai cir KiSrn sat 
vien tnrc tiep dSn Tea an l~y ban an, quyet dinh co vi pham dS xern xet khang 
nghi thea quy dinh cua phap luat, 

2. Phan eong ki~m sat ban an, quyet dinh ella Toa an 
Vien tnrong Vien kiSrn sat nhan dan cac c~p, Thu tnrong cac dan vi Thirc 

hanh quyen cong t6 va kiSrn sat diSu tra, kiSrn sat xet xu VI:l an hinh sir chu dQng 
lira chon hinh thirc phan cong KiSrn sat vien nghien ciru, kiSrn sat ban an, quyet 
dinh cua Tea an thuoc trach nhiem cua ca quan, dan vi rninh; viec kiSrn sat ban 
an, quyet dinh cua Tea an cung c~p do KiSrn sat vi en da thirc hanh quyen cong 
t6 va kiSrn sat xet xu vu an do thuc hien; viec kiem sat ban an, quyet dinh cua 
Tea an cfip duoi do KiSrn sat vien diroc phan cong phu trach thea dia ban, linh 
V\fC thirc hien, D6i voi Vien kiSrn sat nhan dan cfip cao, co thS thanh l?p T6 
cong tac chuyen trach dS thuc hien nhiem vu nay. 

3. NQi dung ki~m sat ban an, quyet djnh ella Toa an 
3.1. Kidm sat hlnh thuc cua ban an, quyet dinh cua Toa an 
a. VS kiem sat tham quyen xet xu cua Tea an 

KiSrn sat vien din cir vao nQi dung vu an, nhan than bi cao, tinh chfit cua 
hanh vi pham tQi dS xac dinh th~rn quyen xet xu sa th~rn thea loai tQi (Tea an 
cfip tinh hay cfip huyen), tham qUYSn thea loai viec (Tea an nhan dan hay Tea an 
quan sir) va th~m quyen thea lanh th6 (Tea an nhan dan tinh A hay Tea an nhan 
dan tinh B) duoc quy dinh trong BQ luat t6 tung hinh sir. 

b. VS thai han chu~n bi xet xu, thai han rna phien tea 

KiSrn sat vien din cir vao ngay thu Iy vu an dS xac dinh thai han chuan bi 
xet xu sa tham thea loai tQi co dung quy dinh tai cac khoan 1, 2 DiSu 277 BQ 
luat t6 tung hinh sir khong; d6ng thai can cir vao ngay Tea an quyet dinh dua vu 
an ra xet xu dS xac dinh thai han rna phien tea co dung quy dinh tai khoan 3 
DiSu 277 BQ luat t6 tung hinh sir khong, Truong hop phien tea diroc hoan hoac 
tam dirng thi thai han rna lai phi en tea co dung quy dinh tai DiSu 297 BQ lu?t t6 
tung hinh SlJ khong, 

KiSrn sat vien din cir vao ngay Tea an nhan duoc h6 sa vu an dS xac dinh 
thai han chuan bi xet xu phuc tham, thai han rna phien tea phuc th~m co dung 
quy dinh tai DiSu 346 BQ luat t6 tung hinh su khong. 

KiSrn sat vien din cir vao ngay Tea an co tham quyen nhan diroc quyet 
dinh khang nghi giam d6c tham, tai tham dS xac dinh thai han rna phi en tea 
giam d6c tham, tai tham co dung quy dinh tai DiSu 385 BQ lu?t t6 tung hinh sir 
khong. 
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c. Thanh phftn HQi d6ng xet xu 

D6i voi Hoi d6ng xet xu sa tham, KiSm sat vien din cir vao mire cao nhat 
cua khung hinh phat rna bi cao bi dua ra xet xu, dS xac dinh thanh phan Hoi 
d6ng xet xu co dung quy dinh tai khoan 1 DiSu 254 BQ lu~t t6 tung hinh sir 
khong. Truong hop vu an co bi cao la ngtroi diroi 18 tuoi, Hoi tham nhan dan 
phai la giao vien hoac can bQ Doan thanh nien hoac ngiroi co kinh nghiem, hieu 
biSt tam ly ngiroi diroi 18 tu6i thea quy dinh tai DiSu 423 BQ lu~t t6 tung hinh 
sir. 

Thanh phan HQi d6ng xet xu phuc tham, giam d6c tham, tai tham co thuc 
hien dung quy dinh tai khoan 2 DiSu 254; DiSu 382 BQ luat t6 tung hinh S\1' 
khong. 

KiSm sat vien dBi chiSu thanh phftn HQi d8ng xet xu co dung thea Quyet 
dinh dua vu an ra xet xu cua T oa an khong. Truong hop phai tir ch6i hoac bi 
thay d6i thanh vien HQi d6ng xet xu co thirc hien dung quy dinh tai DiSu 53 BQ 
luat t6 tung hinh S\1' kh6ng. 

d. VS viec xac dinh tu each phap ly cua ngiroi tham gia t6 tung 

Khi nghien ciru ban an, quyet dinh cua Toa an, KiSm sat vien phai xac 
dinh viec Toa an xac dinh tu each nhirng ngiroi tham gia t6 tung co dung quy 
dinh cua BQ lu~t hinh S\1' va BQlu~t t6 tung hinh su khong; viec tham gia t6 tung 
cua ngiroi bao chua trong tnrong hop BQ lu~t t6 tung hinh sir quy dinh b~t buoc, 
Khi kiSm sat ban an, quyet dinh cua Toa an, KiSm sat vien phai kiSm sat Icy nQi 
dung nay tren co sa d6i chiSu nhtrng d~c diSm thirc tS cua chu thS tham gia t6 
tung voi quy dinh cua B<) lu~t t6 tung hinh S\1' dS xac dinh tu each phap 1y tham 
gia t6 tung cua ho; d6ng thoi, din cir vao Quyet dinh dua vu an ra xet xu dS xac 
dinh tu each, S\1' co mat cua nguoi tham gia t6 tung co dung voi quyet dinh 
khong. 

D6i voi nhtmg vu an co bi cao thuoc tnrong hop chi dinh nguoi bao chua 
co thirc hien dung quy dinh tai DiSu 76 B<) 1u~t t6 tung hinh su khong. Truong 
hop nguoi bao chua thea chi dinh vang mat, HQi d6ng xet xu co thuc hien dung 
quy dinh tai khoan 2 DiSu 291 BQ lu~t t6 tung hinh sir kh6ng. 

e. KiSm sat thai han giri ban an, quyet dinh cua Toa an 

Ban an, quyet dinh cua Toa an cfip sa tham phai duoc Toa an giri cho 
Vien kiem sat cling c§.p va Vien kiSm sat cclp tren tnrc tiSp; ban an hoac quyet 
dinh phuc tham, quyet dinh giam d6c th~m phai duoc Toa an giri cho Vien kiem 
sat cling cclp trong thai han 10 ngay thea quy dinh tai khoan 1, khoan 2 DiSu 
262; khoan 2 DiSu 395 B<)1u~t t6 tung hinh S\I. 

3.2. Kidm sat noi dung cua ban an, quyet dinh 

a. D6i voi phan n<)i dung, nhan dinh cua ban an 

Can cir cac quy dinh cua phap luat, KiSm sat vien phan tich, danh gia 
phan nhan dinh cua HQi d6ng xet xu co phil hop voi cac tinh tiSt khach quan cua 
vu an va nhirng chirng cir, tai lieu lien quan khong; nhan dinh cua ban an co 
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phan anh het, co danh gia dung tinh ch~t cua hanh vi pham te)i va mire de) hau 
qua cua te)i pham khong; d6i voi cac vu an d6ng pham, co danh gia dung vai tro, 
rmrc de) I6i cua tung bi cao khong; cac tinh ti~t tang nang, giam nhe trach nhiem 
hinh SlJ, dac diem nhan than cua bi cao; quan di~m cua Ki~m sat vien, y ki~n cua 
nhfrng ngiroi tham gia t6 tung co duoc danh gia d§.y du, chinh xac trong phan 
nhan dinh cua ban an khong. K~t luan cua ban an da: phan anh dung voi ban ch~t 
vu an chua, co can cir va dung phap luat khong. 

D6i voi ban an phuc tham, Ki~m sat vien c~n d6i chi~u phan quyet dinh 
cua ban an so th~m voi noi dung khang cao, khang nghi d~ thay nhan dinh cua 
ban an phuc th~m v~ viec chap nhan hoac khong ch~p nhan khang cao, khang 
nghi la co co sa hay khong, 

D6i voi quyet dinh giam d6c tham, tai tham, Ki~m sat vien can cir noi 
dung vu an, ne)i dung khang nghi d~ danh gia nhan dinh cua Hoi d6ng giam d6c 
tham, tai tham ve viec chap nhan hoac khong chap nhan khang nghi Iii co C(J sa 
hay khong. D6ng thai, ki~m sat v~ pham vi xet xu phuc tham, xet xu giam d6c 
tham, tai th~m thea quy dinh cua Be) luat t6 tung hinh SlJ. 

b. D6i voi phan quyet dinh cua ban an 

Tren co sa phan nhan dinh cua ban an, Ki~m sat vien danh gia tinh co can 
cir, tinh hop phap cua phan quyet dinh cua ban an, thea do: te)i danh co phil hop 
voi d~u hieu khach quan cua hanh vi pham te)i, hinh thirc l6i cua bi cao khong; 
hinh phat co phil hop voi tinh chat cua hanh vi pham te)i va mire de) hau qua do 
hanh vi pham te)i gay ra khong. D~ dam bao nguyen t~c cong bang trong xet xu, 
Ki~m sat vien c~ kiem sat chat che quyet dinh hinh phat trong cac tnrong hop 
d?c biet sau: pham te)i chua dat; quyet dinh hinh phat dum mire th~p nhat cua 
khung hinh phat; quyet dinh hinh phat khac quan di~m d~ nghi cua Ki~m sat 
vien tai phien to a; quyet dinh hinh phat d6i voi bi cao la ngiroi diroi 18 tuoi. 

Khi kiem sat phan quyet dinh cua ban an, Ki~m sat vien can cir vao thai 
gian bi cao bi tarn gift, tarn giam (neu co) d~ kiem sat viec Hoi d6ng xet xu 
tuyen tnr thai gian tam gift, tam giam vao thai gian chap hanh hinh phat til co 
thai han cua bi cao; viec t6ng hop hinh phat cua nhi~u toi, t6ng hop hinh phat 
cua nhiSu ban an; viec ap dung hinh phat b6 sung hoac ap dung cac bien phap tu 
phap co dung quy dinh cua phap luat hinh SlJ khong; viec neu can cir ap dung 
(quy dinh cua Be) luat hinh SlJ, Bo luat t6 tung hinh su) co d~y du khong, 

c. Me)t s6 v~ dS c~n luu y 
- Viec xac dinh te)i danh: Ki~m sat vien phai nghien CUu kY ne)i dung vu 

an, nam chac di@n bi~n hanh vi pham te)i, cac tinh tiSt khach quan cua vu an dS 
danh gia mire de) phu hop giira tinh ch~t cua hanh vi khach quan, y thirc chu 
quan cua bi cao va cac y~u t6 khac cua vu an voi cac d~u hieu phap 1y trong c~u 
thanh cua te)i danh rna Toa an da: kSt an bi cao, tren co sa do khang dinh t9i 
danh rna T oa an xac dinh dS kSt an bi cao co phu hop voi thirc tS khach quan 
khong, co dung voi quy dinh cua phap luat hinh SlJ va t9i danh Vien kiSm sat da: 
quyet dinh truy t6 khong. 



- Viec ap dung tinh tiSt dinh khung hinh phat: KiSm sat vien phai nam 
chac cac ySu t6 dinh hrong, dinh tinh thong qua viec nghien ciru nci dung vu an, 
kSt luan cua co quan chuyen mon; d?c diSrn nhan than cua bi cao, tren co sa do 
khang dinh khung hinh phat rna T oa an dung lam din cir dS xac dinh loai va rmrc 
hinh phat d6i voi bi cao co phu hop voi thuc tS khong. 

- Viec ap dung cac tinh tiSt tang nang, giam nhe trach nhiem hinh su d?c 
diem nhan than cua bi cao: Day la nhirng tinh tiSt co tac dQng dang kS dSn rmrc 
dQ trach nhiem hinh su cua bi cao, doi hoi KiSm sat vien phai kiem sat ch~t che, 
tren co sa do khang dinh Toa an da xac dinh chinh xac cac tinh tiSt nay d6i voi 
bi cao hay chua; cac tinh tiSt thuoc khoan 1, khoan 2 cua E>i~u luat phai diroc 
xac dinh r5 rang. (Liru y: d6i voi Ban an phuc th~m sua an sa thftm phai co 
nhfrng tinh tiSt giam nhe moi lam din cir, ly do d~ sua an va tinh hQ'P phap ella 
tinh tiSt do). 

- Viec ap dung cac quy dinh khac cua phap luat co lien quan trong viec 
xac dinh trach nhiem b6i thuong dan sir an phi, xu ly v~t chirng va nhtrng vk 
d~ khac cua vu an; KiSm sat vien phai nam chac cac quy dinh cua phap luat lien 
quan dS xac dinh quyet dinh cua H9i d6ng xet xu v~ cac van d~ nay co din cir 
phap luat hay khong (chu y noi dung xu 1y v~t clnrng trong cac vu an chiSm doat 
tai san, vu an rna tuy, vu an danh bac voi quy mo 1611., vu an buon l~u, san xuat, 
buon ban hang gia ... ). 

4. L~p phieu ki~m sat ban an, quyet djnh cua Toa an 

Sau khi kSt thuc viec kiem sat hinh thirc va noi dung ban an, quyet dinh 
cua Tea an, Kiem sat vien phai l~p phieu kiem sat thea m~u ban hanh kern thea 
Chi thi s6 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 ngay 19/6/2008 cua Vien twang Vien 
kiem sat nhan dan t6i cao; ghi d~y dll thong tin thea tirng tieu chi dS lam co sa 
cho viec bao cao, xu ly; ghi r5 y kien, dS xu~t cua KiSm sat vien, y kien cua 
Lanh dao phu trach; d6ng thai hru h6 sa kiem sat va giri Vien kiem sat c~p tren 
thea quy dinh. 

5. Danh gia tinh ch~t, mire dQ vi pham va d~ xu~t xu Iy 
Sau khi phat hien vi pham, thieu s6t (neu co), KiSm sat vien phai danh 

gia, phan loai tinh chat, rmrc dQ cua vi pham va bao cao, dS xufit Lanh dao Vien 
co bien phap xu 1y thea dung quy dinh cua phap luat, cu thS nhu sau: 

5.1. Ban hanh khdng nghi phuc th{lln khi phat hien ban an, quyet dinn 
chua co hieu lice phap IU9t co vi pham phap IU9t nghiem trong 

Can cir vao khoan 1, E>i~u 37 Quy chS cong tac thuc hanh quyen cong t6 
va kiem sat xet xu vu an hinh sir Lanh dao Vien, KiSm sat vien xac dinh mire dQ 
vi pham nghiem trong cua ban an, quyet dinh cua Toa an va d~ xuat khang nghi 
phuc tham yeu c~u T oa an co tham quyen xet xu vu an thea thu tuc phuc tham 
dS kh~c phuc. Thirc tS cho thay, mot s6 dang vi pham nghiem trong cua ban an, 
quyet dinh sa thftm c~n khang nghi phuc thftm nhu: co dfiu hieu bo 19t t9i pham 
hoac nguoi pham tQi; co can cir dS kSt an bi cao v~ mot tQi pham khac; co sai 
l~rn nghiem trong trong viec xac dinh tinh tiSt dinh khung, tinh tiSt tang nang, 

5 

~~ 
~J\ 

~ 
1 

~ ;/ 
o 

.,;:;;;1> 



giam nhe trach nhiern hinh sir; vi pham nghiem trong thu tuc t6 tung vS thanh 
ph~n HQi d6ng xet xu, nguoi bao chua. Vien kiern sat cling c~p va Vien kiem sat 
c~p tren true tiep phai chu dong phoi hop dS lam t6t nhiem vu khang nghi phuc 
tham; khong d~ xay ra tinh trang phat hien vi pham nghiem trong nhimg d~ qua 
han khang nghi; twang hop da hSt thai han khang nghi phuc tham, Vien kiem 
sat c§p huyen, dp tinh phai bao cao ngay cho Vien kiSm sat c§p cao, Vien kiem 
sat nhan dan t6i cao dS xem xet khang nghi giam d6c th~m thea th~m quyen. 

5.2. Ban hanh khang nghi giam d6c th6m khi phat hien him an, quyet dinh 
da co hieu luc phap IWJ,t co vi pham phap ludt nghiem trong ddn din sai 16m 
nghiem trong n-ang giai quyet v~ an . 

Lanh dao, KiSm sat vien din cir VaG DiSu 371 BQ luat t6 tung hinh su dS 
xu§t khang nghi giam d6c th~m. Khi phat hien kSt luan trong ban an, quyet dinh 
khong phu h9P voi nhfrng tinh ti~t khach quan cua vu an: co vi pham nghiern , , , "..." 
trong thu tuc to tung trong dieu tra, truy to, xet xu dan den sai lam nghiem trong 
trong viec giai quyet vu an; co sai l~m nghiem trong trong viec ap dung phap 

.luat; danh gia sir tac dong cua vi pham nghiem trong da phat hien d6i voi viec 
gi·a:i quyet vu an, ban ch§t vu an, tir do xac dinh co c~n thiSt phai bao cao dS xu§t 
khang nghi giam d6c th~m hay khong. 

Thirc ti~n cho thay, ban an, quyet dinh cua Toa an vi pham nghiem trong 
d~n dSn sai l~m nghiem trong trong giai quyet vu an, do la: Ban an, quyet dinh 
k~t toi oan nguoi khong co hanh vi pham toi; tuyen bi cao khong pham toi 
khong co din cir, trai phap luat; xet xu bi cao sai t(>i danh, hoac sai khung hinh 
phat d~n dSn mire hinh phat Toa an da tuyen khong phil hop voi tinh chat, mire 
dQ hanh vi pham tQi ella bj cao; bo 19t toi pham va nguoi pham toi; vi pham gioi 
han xet xu lam anh huang dSn quyen bao chu-a cua bi cao, quyen va loi ich hop 
phap ella ngiroi tham gia t6 tung; quyet dinh vS van dS dan sir, xu ly vat chirng 
khong dung quy dinh ella phap luat, anh huang nghiem trong dSn quyen loi hop 
phap cua nguoi tham gia t6 tung ... Viec danh gia rmrc dQ vi pham nghiem trong 
c~n dU9·C d?t trong tung vu viec cu th~ tren co so phan tich d~y du, toan dien va 
thau dao noi dung, tinh tiSt cua vu an. 

5.3. Ban hanh kiin nghi yeu c6u Toa an kh[zc phuc vi pham 

Khi phat hien ban an, quyet dinh cua Tea an eo vi pham, nhimg chua dSn 
mire hoac khong e~n thiet phai khang nghi, KiSm sat vien bao cao dS xu~t Lanh 
dao eo kiSn nghi yeu e~u Toa an kh~c phuc. D6i voi nhirng vi pham mang tinh 
pho bien, keo dai, Vien kiSm sat cac e§p c~n kien nghi tong hop hoac kien nghi 
theo chuyen dS. NQi dung, d6i tuong kien nghi can ducc can nhac, quyet dinh 
phil h9'P voi muc dich, yeu cau cua van dS can kien nghi. 

5.4. Ban hanh thong baa rut kinh nghiem v~ nhiing vi pham, thiiu sot 
trong qua trinh thuc hanh quyen cong t6 va kiem sat xet xu v~ an 

Vien kiSm sat nhan dan cap tren eo trach nhiern phat hien, tong hop va 
thong bao rut kinh nghiem vS nhirng vi pharn, thiSu sot lien quan dSn trach 
nhiem cua Nganh; viec thong bao nit kinh nghiem thuc hien dong thai hoac sau 
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khi khang nghi, kien nghi yeu c~u Toa an khac phuc vi pham; c6 thS thong bao 
rut kinh nghiem tong hop hoac thong bao rut kinh nghiem ca biet. 

U6i voi nhirng vi pham phat hien duoc trong qua trinh kiem sat ban an, 
quyet dinh cua Toa an, nhung xet th~y chua c~n thiSt phai khang nghi, kiSn nghi 
thi phai t~p hop, phan loai thanh cac dang vi pham dS rut kinh nghiem chung d6i 
voi Vien kiem sat c~p du6i 

III. TO CHU C THV C HI.¢N 

1. Vien kiSm sat quan S\I Trung irong, Thu tnrong cac don vi thirc hanh 
quyen cong t6, kiern sat diSu tra, kiSm sat xet xu hinh S\I Vien kiem sat nhan dan 
t6i cao, Vien tnrong Vien kiem sat nhan dan c~p cao, Vien tnrong Vien kiSm sat 
nhan dan tinh, thanh ph6 true thuoc Trung irong, Vien tnrong Vien kiem sat 
nhan dan c~p huyen chiu trach nhiem tri~n khai thirc hien HUOng d~n nay. 

2. Trong qua trinh thirc hien, neu phat sinh kh6 khan, vuong mac, dS nghi 
Vien ,kiSm sat cac c~p tong hop, b~o cao bang van. b~ vS Vien kiem sat nhan 
dan toi cao (Vu 7) de duoc huang dan, giai dap.,', tII// 

NO'i nhiin: 
- Die Vien tnrong VKSNDTC (d~ b/cao); 
- Cac die PVT VKSNDTC (d~ p/hop chi dao); 
- Cac Vu THQCT va KSDT VKSTC; 
- Vien KSND dp cao 1,2,3; 
- Vien KSND cac tinh, tp tnrc thuoc TW; 
- Van phong VKSNDTC; 
- LUll VT (lb), V\l7 (3b)./. 

/~n~~ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020 

 

 
HƯỚNG DẪN 

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án  
Giết người, Huỷ hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Chống  

người thi hành công vụ xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp 
 

Trong những năm gần đây, ở một số địa phương đã xảy ra tình trạng tụ tập 

đông người đi khiếu kiện rất phức tạp, gây mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. 

Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, lan sang địa phương khác với tính 

chất, mức độ ngày càng, nghiêm trọng hơn. Một số trường hợp do quá khích đã thực 

hiện hành vi giết người, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật 

tự công cộng trở thành điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp làm ảnh hưởng đến 

hoạt động của chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cán bộ chính quyền địa 

phương đã vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham nhũng, vi phạm 

dân chủ, trù dập công dân hoặc do quá trình giải quyết không thỏa mãn yêu cầu dẫn 

đến cung đột giữa các bên v.v... Một số trường hợp các đối tượng cơ hội, bất mãn, 

tiêu cực đã lợi dụng dân chủ kích động, lôi kéo, kích động khiếu kiện đông người, 

bên cạnh đó lợi dụng tình hình phức tạp các thế lực thù địch đã kích động, lôi kéo, 

tài trợ gây mất ổn định tình hình nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

Trước tình hình trên, Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

nơi xảy ra điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp đã tham mưu cho các cấp uỷ 

Đảng kịp thời giải quyết thoả đáng các khiếu nại của người dân, thực hiện tốt công 

tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân kiềm chế, nâng cao cảnh giác, 

tăng cường đối thoại để ổn định tình hình. Với chức năng nhiệm vụ được giao, 

Viện kiểm sát các cấp đã tăng cường trách nhiệm công tố, phối hợp chặt chẽ với 

các Cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp kịp thời phân loại, khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, tham nhũng gây khiếu 

kiện phức tạp; tích cực phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh hành vi phạm tội 

Giết người, Hủy hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành 

công vụ. Tuy nhiên, một số Viện KSND địa phương do chưa đánh giá đúng tính 

đặc thù khi thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự 

xảy ra tại điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp nên việc giải quyết thiếu linh 

hoạt, chưa toàn diện, kịp thời không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Để thực hiện có hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 

các vụ án Giết người, Huỷ hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi 
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hành công vụ xảy ra tại các điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp, phục vụ có 

hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Viện KSND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương cần lưu ý một số nội dung cụ thể sau: 

1. Nâng cao nhận thức về điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp.  

Viện KSND các cấp cần nhận thức đúng, đầy đủ về điểm nóng, điểm có khiếu 

kiện phức tạp; phải nắm chắc các dấu hiệu, các đặc trưng cơ bản để nhận diện đúng 

về điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp. Trên cơ sở đó phân biệt rõ điểm nóng, 

điểm có khiếu kiện phức tạp khác những vụ việc khiếu kiện phức tạp như thế nào. 

Từ đó xác định và thực hiện quy trình giải quyết điểm nóng, điểm có khiếu kiện 

phức tạp được chính xác, đúng hướng.  

Dấu hiệu để nhận diện điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp đó là: Địa bàn 

xảy ra xung đột về lợi ích giữa một nhóm người với chính quyền trong một hoặc một 

số địa bàn, không được giải quyết kịp thời, làm phát sinh những hành vi vượt khỏi 

khuôn khổ pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế, trật tự an toàn xã hội, thậm chí 

còn gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Điểm 

nóng có khiếu kiện phức tạp là một địa bàn, một khu vực mà trong đó tập trung mâu 

thuẫn trong nội bộ nhân dân cao độ, bùng nổ thành các cuộc tranh chấp, gây rối, xung 

đột, gây hậu quả xấu về chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh trật tự.  

Đặc trưng cơ bản của điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp là: Tụ tập đông 

người, thống nhất về mục tiêu, hành động chống đối có tổ chức, có người cầm đầu, 

người kích động, tạo ra sự phản ứng, xung đột của đám đông, dẫn đến không còn 

tự kiềm chế được trở thành sức mạnh, áp lực chống đối tổ chức, chính quyền trái 

phép. Tình hình an ninh trật tự, đời sống xã hội trong khu vực rơi vào trạng thái 

không bình thường, bất ổn định, có lúc rối loạn. Thường diễn ra trong không gian 

và thời gian nhất định, có khả năng lan sang nơi khác. Điểm nóng chưa phải là 

mâu thuẫn của các thế lực thù địch với chế độ của Đảng, Nhà nước ta, nhưng các 

thế lực thù địch, bọn tội phạm và phần tử xấu đã lợi dụng, xuyên tạc, kích động 

chống đối, khi có thời cơ, điều kiện sẽ can thiệp, thâm nhập để chỉ đạo chống phá 

chế độ, Nhà nước ta. Có các đối tượng bất mãn, tiêu cực hoặc đối tượng thuộc thế 

lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động; hoặc một bộ phận quần chúng có hành vi 

quá khích tham gia. Tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở yếu kém; nội bộ 

mất đoàn kết, hoặc bị vô hiệu hóa, mất vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành; các 

phong trào quần chúng bị tê liệt không có tác dụng. 

Điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp ở nước ta xuất hiện trong thời gian qua 

do các nguyên nhân chủ yếu sau: Do cán bộ chính quyền tham ô, tham nhũng, sai phạm 

trong quản lý đất đai, đầu tư các công trình, dự án, chỉ đạo thực hiện đền bù, giải phóng 

mặt bằng, tổ chức tái định cư không đúng chính sách an sinh xã hội, vi phạm dân chủ, 

trù dập công dân; giải quyết các vụ việc, vụ án không thỏa mãn yêu cầu của một trong 
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các bên... Do một số đối tượng cơ hội, bất mãn, tiêu cực, lợi dụng dân chủ kích động, 

lôi kéo, mua chuộc khiếu kiện đông người. Do tác động của thế lực thù địch cả bên 

trong lẫn bên ngoài chỉ đạo, tài trợ để chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

2. Tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết 
các vụ án giết người, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối 
trật tự công cộng xảy ra tại điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp. 

Do tính đặc thù riêng biệt của điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp là 

thường có đông người tham gia, dễ bị lôi kéo kích động dễ tạo ra xung đột của đám 

đông, dẫn đến không còn tự kiềm chế được gây áp lực chống đối chính quyền nếu 

không xử lý phù hợp sẽ lan tỏa  sang địa bàn khác, làm bùng phát gây ra tình trạng 

nghiêm trọng hơn nên việc giải quyết các vụ án Giết người, Huỷ hoại tài sản, Chống 

người thi hành công vụ, Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại điểm nóng, điểm có sự 

khác biệt so với giải quyết loại án này tại địa bàn khác. Vì vậy, khi thực hành quyền 

công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án trên, Viện KSND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương cần kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về phương pháp, linh hoạt 

trong hình thức, chú trọng quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau: 

2.1. Thực hiện có hiệu quả hoạt động công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải 
quyết các vụ án Giết người, Huỷ hoại tài sản, Chống người thi hành công vụ, Gây 

rối trật tự công cộng xảy ra tại điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp. 

Khi xảy ra các vụ án Giết người, Huỷ hoại tài sản, Chống người thi hành công 

vụ, Gây rối trật tự công cộng tại điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp, Viện 

trưởng Viện kiểm sát phải trực tiếp chỉ đạo thực hành quyền công tố, kiểm sát việc 

giải quyết đối với vụ án; phân công Kiểm sát viên có năng lực, trình độ chuyên 

môn, có kinh nghiệm thụ lý giải quyết vụ án. Khi thực hành quyền công tố, kiểm 

sát việc giải quyết vụ án, Kiểm sát viên phải nắm chắc tiến độ giải quyết vụ án, 

phải thận trọng khi đánh giá chứng cứ; quá trình thực hành quyền công tố và kiểm 

sát việc giải quyết vụ án phải kịp thời báo cáo lãnh đạo để xin ý kiến chỉ đạo. Hoạt 

động này phải thực hiện ngay từ giai đoạn xác minh tố giác tội phạm và kiến nghị 
khởi tố, đến giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.  

Trong giai đoạn phân loại xử lý tội phạm, ngay khi xảy ra sự việc phải kịp thời có 

mặt tại hiện trường kiểm sát chặt chẽ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử 

thi, thu giữ vật chứng vụ án, lấy lời khai nhân chứng, bị hại, người có liên quan và đối 

tượng bị bắt  giữ. (Nhân chứng trong 4 loại tội phạm nêu trên xảy ra ở điểm nóng, điểm 

có khiếu kiện phức tạp thường là những người quen biết, người thân trong gia đình 

hoặc ở trong nhóm tụ tập đông người nên việc thu thập rất khó khăn. Họ thường từ chối 

khai báo hoặc nếu có khai báo thì phải thận trọng đánh giá về tính khách quan của lời 

khai. Vì vậy, phải thận trọng và kiểm sát chặt chẽ việc Điều tra viên lấy lời khai, trường 

hợp cần thiết phải kiểm sát trực tiếp việc ghi lời khai hoặc trực tiếp tiến hành ghi lời 
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khai. Kiểm sát viên phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên kịp thời nghiên 

cứu đánh giá các tài liệu, chứng cứ thu thập được để làm rõ diễn biến hành vi phạm tội 

giết người, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng; 

động cơ mục đích, tính chất mức độ phạm tội, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây 

ra. Đối với các đối tượng chủ mưu cầm đầu thì kiên quyết trấn áp, ngăn chặn, bắt giữ, 

khởi tố để điều tra làm rõ. Đối với trường hợp phạm tội do bị kích động lôi kéo, nhân 

thân tốt, ăn năn hối cải thì không cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn. 

Trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án, Kiểm sát viên phải nắm chắc tiến độ 

điều tra vụ án, chủ động đề ra yêu cầu điều tra chính xác để hỗ trợ Điều tra viên thu 

thập chứng cứ làm rõ vụ án; thận trọng khi xét, phê chuẩn các lệnh, quyết định tố 

tụng. Trường hợp người bị bắt, người bị khởi tố không nhận tội hoặc tài liệu, chứng 

cứ có mâu thuẫn, thì phải trực tiếp lấy lời khai, hỏi cung bị can trước khi phê chuẩn; 

thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp trực tiếp kiểm sát khi Điều tra viên tiến hành 

các hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm điều tra, khám 

xét. Kiểm sát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm túc việc hỏi cung bị can có ghi âm hoặc ghi 

hình có âm thanh tại trụ sở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát các cấp và các cơ sở giam 

giữ. Trước khi kết thúc điều tra vụ án, Kiểm sát viên phải chủ động phối hợp với Điều 

tra viên rà soát, tổng hợp đánh giá các chứng cứ đã thu thập được, chứng minh làm rõ 

hành vi của từng bị can trong vụ án, xem xét đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ, thái độ khai báo, nhân thân để áp dụng chính sách hình sự phù hợp. Đối với các 

bị can phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do bị kích động lôi kéo, nhân thân 

tốt, chưa tiền án tiền sự, đã ăn năn hối cải thì Viện kiểm sát thống nhất với Cơ quan 

điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra miễn trách nhiệm hình sự. 

Trong giai đoạn truy tố, phải phúc tra lại các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ 

án, đánh giá chính xác, khách quan cả chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội. Trước 

khi quyết định việc truy tố, Kiểm sát viên cần trực tiếp hỏi cung bị can, nếu cần thiết 

thì ghi lời khai người làm chứng, người bị hại, trực tiếp xem xét các dấu vết, vật 

chứng; Bản Cáo trạng phải chất lượng bảo đảm việc truy tố bị can phải đúng người, 

đúng tội danh, đúng tính chất mức độ hành vi phạm tội và đúng thời hạn luật định. 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Kiểm sát viên phải nắm chắc 

nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, dự kiến các vấn đề 

cần xét hỏi, xây dựng kế hoạch tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và dự thảo bản luận 

tội ngay từ giai đoạn chuẩn bị xét xử. Tại phiên tòa phải chủ động xét hỏi, tranh luận 

làm rõ các tình tiết của vụ án, khi tranh luận cần lưu ý đưa ra những chứng cứ tài 

liệu và lập luận để đối đáp đầy đủ các ý kiến của bị cáo, người bào chữa và những 

người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. Cần nhận thức rõ đối với các phiên tòa 

này luôn được sự quan tâm của nhân dân và dư luận xã hội. Do vậy, trong phân luận 

tội Kiểm sát viên tập trung phân tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

thông qua đó lên án và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng 
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quyền tự do dân chủ, kích động lôi kéo người khác phạm tội, có thái độ ngoan cố 

chống đối. Đồng thời tuyên truyền, cảm hoá giáo dục những người lầm lỗi, phạm tội 

do bị lôi kéo kích động để tuyên truyền giáo dục phòng ngừa chung.. 

2.2. Tăng cường phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp tham mưu 

cho cấp uỷ Đảng giải quyết tốt các điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp. 

Ngay khi xảy ra điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp, Viện kiểm sát phải 

chủ động phối hợp với cơ quan Công an, cơ quan Toà án và cơ quan chức năng có 

thẩm quyền cùng cấp thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau: 

 - Phải phối hợp với cơ quan Công an cung cấp rà soát, nắm chắc kết quả giải 

quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; phải 

nắm chắc nội dung đơn khiếu nại, tố cáo về vấn đề gì? Đã giải quyết bao nhiêu 

đơn, còn lại bao nhiều đơn chưa giải quyết? Phân tích nội dung đơn để làm rõ 

nguyên nhân, mâu thuẫn xảy ra trong điểm nóng (mâu thuẫn giữa nội bộ nhân dân 

hay mâu thuẫn do đối tượng thù địch); nắm chắc số người đứng đầu đơn, số lượng 

người tham gia; họ đòi hỏi những lợi ích gì (kinh tế, chính trị, văn hóa, tín 

ngưỡng…). Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp uỷ Đảng những biện pháp xử lý 

thích hợp giải quyết tốt những khiếu kiện phức tạp không để kéo dài làm tình hình 

nghiêm trọng hơn. Đối với nội dung tố cáo, khiếu nại cán bộ chính quyền lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn tham ô, làm trái công vụ, nhũng nhiễu nhân dân thì phải tham 

mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm 

tra, xác minh làm rõ. Nếu có dấu hiệu tội phạm xảy ra thì chuyển Cơ quan điều tra 

xác minh làm rõ, khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm trước pháp luật. Thông 

qua đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp 

phần ổn định tình hình phức tạp.  

- Quá trình giải quyết điểm nóng có khiếu kiện phức tạp, nếu xảy ra việc một số 

đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ, kích động lôi kéo người dân khiếu kiện đông 

người rất phức tạp, gây mâu thuẫn xung đột giữa các bên ngày càng phức tạp dẫn đến 

phạm tội giết người, huỷ hoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự 

công cộng. Viện kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp trấn 

áp, ngăn chặn kịp thời không để hậu quả tiếp tục xảy ra; khẩn trương điều tra làm rõ, 

kịp thời bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tham gia tích cực để ngăn chặn, 

khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 

- Viện kiểm sát phải tranh thủ tuyệt đối, bảo đảm  sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng 

trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án giết 

người, huỷ hoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy 

ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của 

cấp uỷ Đảng trực tiếp lãnh đạo về tình hình và tiến độ giải quyết vụ án. Trước khi 

quyết định khởi tố bị can hoặc tạm giam, quyết định truy tố hoặc xử lý bằng biện 
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pháp khác thì tuỳ theo giai đoạn điều tra, truy tố vụ án, Viện kiểm sát thực hiện 

nghiêm túc theo đúng Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều 

tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

2.3. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chức năng tuyên truyền vận động nhân dân 

lên án, ngăn chặn các vi phạm, tội phạm; thực hiện tốt việc rút kinh nghiệm, kiến 

nghị phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp. 

- Viện kiểm sát phải chủ động phối hợp với Cơ quan chức năng có thẩm 

quyền thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; phải 

gần dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của dân; giải quyết kịp thời những nguyện 

vọng chính đáng của người dân; động viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

người dân. Thông qua đó tuyên truyền, chỉ ra những điều sai trái khi tham gia tụ tập 

đông người thực hiện các việc làm quá khích để người dân nhận thức đúng sự việc, 

không bị kích động, thay đổi tư tưởng lên án ngăn chặn những phần tử xấu đã lợi 

dụng, xuyên tạc, kích động họ chống đối chính quyền. 

- Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án giết 
người, huỷ hoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng xảy ra 

tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp phải kịp tìm ra những nguyên nhân xảy ra những 

khiếu kiện phức tạp làm phát sinh điểm nóng dẫn đến những xung đột không giải quyết 

được, các đối tượng quá khích đã thực hiện các hành vi phạm tội giết người, huỷ hoại 

tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng để kiến nghị các cơ 

quan chức năng rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp phòng ngừa chung.  

Trên cơ sở hướng dẫn kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải 

quyết các vụ án giết người, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ, gây rối 

trật tự công cộng xảy ra tại các điểm nóng, điểm có khiếu kiện phức tạp, Viện 

trưởng Viện KSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, vận dụng bảo đảm thực 

hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, 

vướng mắc kịp thời báo cáo Viện KSND tối cao (Vụ 2) để tổng hợp, hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện 

KSND tối cao (để báo cáo); 

- Đ/c Nguyễn Duy Giảng - Phó viện trưởng 

VKSND tối cao (để báo cáo) 

- Viện KSND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương (để nghiên cứu thực hiện); 

- Lưu: VT, V2. 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

 

Số: 33/HD-VKSTC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

 

HƯỚNG DẪN 

Công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá  
việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội  

và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự 
 
 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và báo 
cáo đánh giá chính xác các trường hợp đình chỉ do không phạm tội (trừ các trường 
hợp đình chỉ theo khoản 2 Điều 155 và khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự) 
và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự, bảo đảm việc 
đình chỉ vụ án, bị can có căn cứ, đúng pháp luật, tránh oan, sai; bỏ lọt tội phạm 
hoặc ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự nhằm né tránh trách nhiệm 
bồi thường, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn và yêu cầu Viện kiểm sát 
nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, các Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, 
kiểm sát xét xử (sau đây viết tắt là các Vụ nghiệp vụ) thuộc Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao thực hiện như sau: 

I. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO 

1. Không để xảy ra việc đình chỉ do không phạm tội, hạn chế thấp nhất việc 
đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự. 

2. Bảo đảm việc đình chỉ có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; nội dung 
quyết định đình chỉ phải nêu rõ lý do, căn cứ đình chỉ, việc xử lý biện pháp ngăn 
chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ, việc xử lý vật chứng 
và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). 

3. Có biện pháp khắc phục ngay các trường hợp đình chỉ không có căn cứ, 
không đúng quy định của pháp luật; thực hiện phục hồi vụ án, bị can nếu chưa hết 
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý vụ án, bị can đúng quy định của 
pháp luật. 

4. Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên và các 
cá nhân có liên quan để xảy ra các trường hợp đình chỉ do không phạm tội; đình 
chỉ không có căn cứ, trái pháp luật, để có biện pháp xử lý theo đúng chỉ đạo của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

5. Quản lý chặt chẽ, đầy đủ, chính xác vụ án, bị can đình chỉ; chấp hành 
nghiêm về chế độ thống kê, báo cáo các vụ án, bị can đình chỉ bảo đảm số liệu, nội 
dung báo cáo phải đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu theo Quy chế, Quy định của 
Ngành và Hướng dẫn này. 

6. Thụ lý giải quyết ngay yêu cầu bồi thường đối với các trường hợp đình 
chỉ do không phạm tội thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát theo quy định Luật 
Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan. 
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II. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện 

- Quản lý và kiểm sát chặt chẽ tính có căn cứ, hợp pháp đối với các vụ án, bị 
can đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra cùng cấp. 

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tính có căn cứ đối với các vụ án, bị can 
đình chỉ của Viện kiểm sát cấp huyện. 

- Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Viện kiểm sát cấp huyện. 

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

- Quản lý và kiểm sát chặt chẽ tính có căn cứ đối với các vụ án, bị can đình 
chỉ điều tra của Cơ quan điều tra cùng cấp. 

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tính có căn cứ đối với các vụ án, bị can 
đình chỉ của Viện kiểm sát cấp tỉnh. 

- Quản lý và kiểm tra, đánh giá đối với các vụ án, bị can đình chỉ của Viện 
kiểm sát cấp huyện và Cơ quan điều tra cấp huyện. 

- Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Viện kiểm sát cấp tỉnh và hướng dẫn Viện kiểm sát cấp huyện trong quá trình 
giải quyết yêu cầu bồi thường. 

3. Vụ nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

- Quản lý và kiểm sát chặt chẽ tính có căn cứ đối với các vụ án, bị can đình 
chỉ điều tra của Cơ quan điều tra cùng cấp. 

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tính có căn cứ đối với các vụ án, bị can 
đình chỉ của Vụ nghiệp vụ. 

- Quản lý và kiểm tra, đánh giá đối với các vụ án, bị can đình chỉ của Viện 
kiểm sát cấp tỉnh và Cơ quan điều tra cấp tỉnh theo loại án mà các Vụ nghiệp vụ có 
trách nhiệm giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra. Khi cần thiết có thể kiểm tra, đánh giá đối với các 
vụ án, bị can đình chỉ của Viện kiểm sát cấp huyện và Cơ quan điều tra cấp huyện. 

- Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới trong quá 
trình giải quyết yêu cầu bồi thường. 

III. NỘI DUNG QUẢN LÝ, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

1. Kiểm sát việc đình chỉ của Cơ quan điều tra 

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát 
các cấp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự, quy chế nghiệp vụ của ngành, quy chế phối hợp liên ngành (nếu có) để xác 
định việc cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án, bị can là có căn cứ hay không. 

Sau khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can của Cơ quan 
điều tra cùng hồ sơ vụ án, thì Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh và Vụ nghiệp vụ 
(sau đây viết tắt là các đơn vị) phải cập nhật ngay vào sổ để quản lý, theo dõi. 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định đình chỉ cùng hồ sơ vụ 
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án, Lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo và Kiểm sát viên được phân công thực hành 
quyền công tố, kiểm sát điều tra phải kiểm sát tính có căn cứ, hợp pháp của quyết 
định đình chỉ điều tra. Kiểm sát viên phải có báo cáo, đề xuất bằng văn bản gửi 
Lãnh đạo đơn vị. Báo cáo, đề xuất của Kiểm sát viên phải nêu rõ: Nhân thân người 
bị khởi tố, nội dung vụ án, căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đánh giá tính chất, 
mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; căn cứ, lý do đình chỉ vụ án, 
bị can, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, xử lý vật chứng, tài 
liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), các vấn đề khác có liên quan và quan điểm xử lý. 
Thủ trưởng đơn vị phải có ý kiến chỉ đạo và quyết định về các nội dung do Kiểm 
sát viên đề xuất. Nếu thấy quyết định của Cơ quan điều tra có căn cứ, hợp pháp thì 
ra văn bản trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền và thực 
hiện ngay các nội dung quản lý, kiểm tra, báo cáo đánh giá. Nếu thấy quyết định 
đình chỉ điều tra không có căn cứ và trái pháp luật, thì Thủ trưởng đơn vị ra quyết 
định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra và yêu cầu Cơ quan 
điều tra phục hồi điều tra theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

2. Việc quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can của Viện kiểm sát cấp 
huyện, cấp tỉnh và Vụ nghiệp vụ 

Trong giai đoạn truy tố, nếu có căn cứ để đình chỉ vụ án, bị can, thì Kiểm sát 
viên báo cáo, đề xuất quan điểm xử lý bằng văn bản gửi Lãnh đạo đơn vị (nội dung 
báo cáo như mục 1 phần III của Hướng dẫn này). Thủ trưởng đơn vị phải đưa ra tập 
thể lãnh đạo để thảo luận, đánh giá căn cứ, lý do của việc đình chỉ. Viện trưởng Viện 
kiểm sát đang thụ lý giải quyết vụ án là người quyết định việc đình chỉ vụ án, bị can. 
Trường hợp vụ án, bị can có khó khăn, phức tạp, nhạy cảm thì phải báo cáo xin ý 
kiến Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp trước khi quyết định việc đình chỉ. Sau khi ban 
hành quyết định đình chỉ phải thực hiện việc đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm của 
Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 
vụ án, bị can; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo án đình chỉ theo quy định. 

Các quyết định đình chỉ vụ án, bị can của Viện kiểm sát phải có đầy đủ các 
nội dung quy định tại khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự và đúng theo mẫu 
văn bản tố tụng, ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC 
ngày 09/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

3. Việc kiểm tra, đánh giá của Viện kiểm sát cấp trên đối với Viện kiểm 
sát cấp dưới 

3.1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra văn bản trả lại hồ sơ cho Cơ quan 
điều tra (trường hợp Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ) hoặc Viện kiểm sát ra 
quyết định đình chỉ, thì Viện kiểm sát cấp huyện phải gửi báo cáo đến Viện kiểm sát 
cấp tỉnh; Viện kiểm sát cấp tỉnh phải gửi báo cáo đến các Vụ nghiệp vụ trực tiếp 
quản lý và đồng thời gửi Vụ 3; các Vụ nghiệp vụ phải gửi báo cáo đến Vụ 3 để theo 
dõi và tổng hợp. 

Báo cáo việc đình chỉ đối với vụ án, bị can gồm các nội dung như mục 1 phần 
III của Hướng dẫn này; ngoài ra còn phải nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo 
đơn vị đối với việc đình chỉ vụ án, bị can của Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát 
cấp mình, việc kiểm điểm trách nhiệm đối với Lãnh đạo, Kiểm sát viên và các cá 
nhân có liên quan để xảy ra đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ không có căn cứ.  
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Kèm theo báo cáo là các tài liệu:  

- Các quyết định về khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp 
ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; Báo cáo đề xuất phê chuẩn hoặc không phê chuẩn 
quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn; Bản kết luận điều tra, kết 
luận điều tra bổ sung (nếu có); Bản cáo trạng; các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, 
bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; tài liệu làm căn cứ đình chỉ 
vụ án, bị can; Văn bản trả lại hồ sơ cho Cơ quan điều tra và kết luận kiểm tra (nếu có). 

- Trường hợp có yêu cầu của Viện kiểm sát cấp trên thì Viện kiểm sát cấp 
dưới phải sao, gửi toàn bộ hồ sơ vụ án để Viện kiểm sát cấp trên kiểm tra, đánh giá. 

3.2. Viện kiểm sát cấp trên phải mở sổ theo dõi, quản lý án đình chỉ của Cơ 
quan điều tra, Viện kiểm sát cấp dưới. Trong thời hạn 10 ngày làm việc đối với 
Viện kiểm sát cấp tỉnh; 15 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
kể từ ngày nhận được báo cáo, tài liệu của Viện kiểm sát cấp dưới, Lãnh đạo Viện 
kiểm sát cấp trên phải chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm tra và có Kết luận 
kiểm tra, đánh giá việc đình chỉ. Trong trường hợp vụ án phức tạp, thời hạn kiểm 
tra, đánh giá của Viện kiểm sát cấp trên đối với Viện kiểm sát cấp dưới có thể kéo 
dài nhưng không quá 20 ngày làm việc đối với Viện kiểm sát cấp tỉnh, 30 ngày đối 
với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kể từ ngày nhận được báo cáo và các tài liệu có 
liên quan hoặc hồ sơ vụ án của Viện kiểm sát cấp dưới. 

Kết luận kiểm tra, đánh giá tính có căn cứ, hợp pháp của quyết định đình chỉ 
vụ án, bị can của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp dưới được thực hiện như sau: 

- Nếu đồng ý với quyết định đình chỉ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp 
dưới, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận kiểm tra, Viện kiểm 
sát cấp trên phải gửi Kết luận kiểm tra và trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp dưới. 

- Nếu quyết định đình chỉ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp dưới 
không có căn cứ hoặc trái pháp luật thì Viện kiểm sát cấp trên ban hành Kết luận 
nêu rõ những vi phạm của việc đình chỉ, những vấn đề cần khắc phục và Viện 
trưởng Viện kiểm sát cấp trên quyết định hủy bỏ hoặc yêu cầu Viện trưởng Viện 
kiểm sát cấp dưới ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ.  

3.3. Khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, các Vụ nghiệp vụ có thể trực tiếp kiểm tra, đánh giá đối với các vụ 
án, bị can do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp huyện đình chỉ. Việc thực hiện 
kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo tiểu mục 3.1 và 3.2 mục 3 phần III của 
Hướng dẫn này. 

3.4. Đối với vụ án, bị can đình chỉ không có căn cứ, trái pháp luật hoặc vụ án, 
bị can đã đình chỉ nhưng có khiếu nại, tố cáo, kêu oan hoặc dư luận xã hội, báo chí 
quan tâm hoặc phát hiện Viện kiểm sát cấp dưới báo cáo không đúng, không đầy đủ, 
thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các Vụ nghiệp vụ, theo thẩm quyền phải trực 
tiếp kiểm tra đánh giá hoặc phối hợp với Thanh tra để tiến hành thanh tra đột xuất, 
làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên để có biện pháp xử lý phù hợp. 

4. Về giải quyết các yêu cầu bồi thường 

Sau khi tiến hành các hoạt động kiểm sát, kiểm tra, đánh giá các trường 
hợp đình chỉ mà xác định có trường hợp oan, sai và có yêu cầu bồi thường thuộc 



5 

trách nhiệm của Viện kiểm sát thì các đơn vị phải thụ lý ngay để giải quyết theo 
đúng quy định. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Báo cáo định kỳ 

Định kỳ hằng tháng, 06 tháng, 12 tháng (báo cáo tổng kết công tác năm) và 
thời điểm xây dựng báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại các 
kỳ họp Quốc hội, Viện kiểm sát cấp huyện phải có báo cáo gửi Viện kiểm sát cấp 
tỉnh, Viện kiểm sát cấp tỉnh phải có báo cáo tổng hợp các trường hợp đình do không 
phạm tội và đình chỉ theo Điều 29 Bộ luật Hình sự gửi về các Vụ nghiệp vụ có trách 
nhiệm quản lý, kiểm tra, đánh giá theo từng loại án; đồng thời, gửi Vụ 3 để đối 
chiếu, kiểm tra và tổng hợp chung. Trường hợp trong kỳ báo cáo không có trường 
hợp đình chỉ nào phát sinh cũng phải gửi báo cáo để khẳng định chắc chắn về số 
liệu. Các Vụ nghiệp vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả của các trường hợp 
đình chỉ của Vụ mình, của Viện kiểm sát cấp dưới và gửi về Vụ 3 để tổng hợp 
chung. Cụ thể như sau: 

1.1. Thời điểm lấy số liệu báo cáo, thống kê 

Báo cáo tháng (từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo); Báo 
cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm (từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết 
ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo); Báo cáo tổng kết công tác năm (từ ngày 01 tháng 
12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo). 

Báo cáo xây dựng báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
tại các kỳ họp Quốc hội: Báo cáo 06 tháng (từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến 
hết ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo); Báo cáo 10 tháng (từ ngày 01 tháng 10 của 
năm trước đến hết ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo); Báo cáo 12 tháng (từ ngày 
01 tháng 10 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo). 

1.2. Thời điểm gửi báo cáo, thống kê 

- Báo cáo, thống kê của Viện kiểm sát cấp huyện gửi về Viện kiểm sát cấp 
tỉnh trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo; Báo cáo của 
Viện kiểm sát cấp tỉnh gửi về Vụ nghiệp vụ và Vụ 3 trong thời hạn 04 ngày làm việc, 
kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo; Báo cáo của Vụ nghiệp vụ gửi về Vụ 3 trong thời 
hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. 

- Vụ 3 thống kê, tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo gửi Văn phòng và Lãnh 
đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết 
thúc kỳ báo cáo. 

1.3. Nội dung báo cáo định kỳ 

- Báo cáo của Viện kiểm sát cấp huyện phải nêu rõ số liệu, đánh giá chính 
xác tình hình các vụ án, bị can đình chỉ của Cơ quan điều tra cùng cấp và của Viện 
kiểm sát cấp mình, có so sánh với cùng kỳ; căn cứ, lý do của việc đình chỉ; quan 
điểm của Viện kiểm sát cấp huyện về việc đình chỉ đúng hay sai? Việc kiểm điểm 
làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra đình chỉ do không phạm tội, đình 
chỉ không đúng, đã kiểm điểm hay chưa? Các biện pháp khắc phục như thế nào? 
Có tiếp nhận và giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền hay không? 
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- Báo cáo của Viện kiểm sát cấp tỉnh phải nêu rõ số liệu, đánh giá chính xác 
tình hình các vụ án, bị can đình chỉ của Cơ quan điều tra cùng cấp, của Viện kiểm 
sát cấp mình, có so sánh với cùng kỳ; căn cứ, lý do của việc đình chỉ; quan điểm của 
Viện kiểm sát cấp tỉnh về việc đình chỉ đúng hay sai? Việc làm rõ trách nhiệm của 
tập thể, cá nhân để xảy ra đình chỉ đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ không đúng, 
đã kiểm điểm hay chưa? Các biện pháp khắc phục như thế nào? Phân tích làm rõ 
trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và kiểm tra, đánh giá đối với các vụ án, bị can đình chỉ 
của Viện kiểm sát cấp huyện và Cơ quan điều tra cấp huyện: Đã kiểm tra, đánh giá 
chưa? Kết quả thế nào? Kết luận đúng hay sai? Các biện pháp chỉ đạo việc thực hiện 
và khắc phục vi phạm? Có tiếp nhận giải quyết hay hướng dẫn Viện kiểm sát cấp 
huyện trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền hay không? 

- Báo cáo của Vụ nghiệp vụ phải phải nêu rõ số liệu, đánh giá chính xác tình 
hình các vụ án, bị can đình chỉ của Cơ quan điều tra cùng cấp, của Vụ mình theo 
từng loại án được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công theo dõi, 
quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, có so sánh với cùng kỳ; căn cứ, lý do của 
việc đình chỉ; quan điểm của Vụ nghiệp vụ về việc đình chỉ đúng hay sai? Việc 
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra đình chỉ do không 
phạm tội, đình chỉ không đúng đã thực hiện hay chưa? Các biện pháp khắc phục 
như thế nào? Phân tích làm rõ trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và kiểm tra, đánh giá 
đối với các vụ án, bị can đình chỉ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp 
huyện (trong trường hợp cần thiết); đã kiểm tra, đánh giá chưa? Kết quả thế nào? 
Kết luận đúng hay sai? Các biện pháp chỉ đạo việc thực hiện và khắc phục vi 
phạm? Có tiếp nhận giải quyết hay hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới trong quá 
trình giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc thẩm quyền hay không? 

- Báo cáo tổng hợp của Vụ 3 phải thể hiện rõ số liệu, đánh giá chính xác tình 
hình đình chỉ các vụ án, bị can của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát các cấp; phân 
tích số liệu, so sánh với cùng kỳ; nêu rõ các trường hợp đình chỉ vụ án, bị can, căn 
cứ, lý do của việc đình chỉ; kết quả đình chỉ đúng hay sai/tổng số vụ án, bị can đình 
chỉ; việc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra 
đình chỉ do không phạm tội, đình chỉ không đúng đã thực hiện hay chưa? Các biện 
pháp khắc phục như thế nào? Phân tích làm rõ trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và kiểm 
tra, đánh giá đối với các vụ án, bị can đình chỉ của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 
các cấp; đã kiểm tra, đánh giá chưa? Kết quả thế nào? Kết luận đúng hay sai? Các 
biện pháp thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện khắc phục? Đã tiếp nhận giải quyết 
bao nhiêu yêu cầu bồi thường, kết quả giải quyết như thế nào? Đánh giá những tồn 
tại, hạn chế trong công tác quản lý, báo cáo thống kê, những khó khăn, vướng mắc 
và kiến nghị, đề xuất. 

Ban hành kèm theo Hướng dẫn này 05 phụ lục thống kê; Đề cương báo cáo 
việc đình chỉ do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 
29 Bộ luật Hình sự, để Viện kiểm sát các cấp thống nhất thực hiện.  

Quá trình quản lý, kiểm tra, báo cáo vụ án, bị can đình chỉ, Viện kiểm sát cấp 
huyện, cấp tỉnh và các Vụ nghiệp vụ phải phối hợp chặt chẽ với Phòng Thống kê tội 
phạm và công nghệ thông tin, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin để đối 
chiếu số liệu, bảo đảm thống nhất số liệu giữa báo cáo và số liệu thống kê. Đối với 
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các vụ án, bị can đình chỉ đang tiến hành kiểm sát hoặc đang kiểm tra, đánh giá mà 
trong thời điểm báo cáo, thì Viện kiểm sát cấp huyện, cấp tỉnh và các Vụ nghiệp vụ 
vẫn phải báo cáo số liệu; đồng thời, trong báo cáo phải nêu rõ vụ án, bị can đang 
thực hiện việc kiểm sát, kiểm tra đánh giá nhưng chưa có kết luận và việc kiểm điểm 
trách nhiệm. Đến kỳ báo cáo sau, không tính số liệu này mà chỉ báo cáo kết quả 
kiểm sát, kiểm tra, đánh giá đối với các trường hợp đình chỉ của tháng trước. 

2. Báo cáo đột xuất 

Theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời điểm lấy số 
liệu thống kê, báo cáo và thời hạn gửi báo cáo (hoặc thống kê số liệu) có thể sớm 
hơn hướng dẫn nêu trên.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ, Viện kiểm sát các cấp tiếp tục quán triệt, thực 
hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường các biện pháp phòng chống 
oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị 
oan trong hoạt động tố tụng hình sự. 

Các Vụ nghiệp vụ, các Viện kiểm sát cấp tỉnh phải phân công 01 phòng; 
Viện kiểm sát cấp huyện phải phân công 01 cán bộ, làm đầu mối thực hiện công 
tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội và đình 
chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự. 

2. Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, Phòng Thống kê tội phạm 
và công nghệ thông tin, có trách nhiệm cung cấp số liệu để đối chiếu với kết quả 
báo cáo, thống kê của các Vụ nghiệp vụ, của Viện kiểm sát cấp tỉnh và cấp huyện. 

3. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) có trách 
nhiệm hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới, thẩm định hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết 
yêu cầu bồi thường và đề nghị Cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí bồi thường cho 
các trường hợp đình chỉ do không phạm tội thuộc trách nhiệm bồi thường của Viện 
kiểm sát theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước. 

4. Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ Hướng dẫn này có hướng dẫn 
về công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội 
và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự trong hệ thống 
Viện kiểm sát quân sự. Đồng thời giao cho một đơn vị cấp phòng làm đầu mối thực 
hiện chế độ báo cáo theo Mục IV của Hướng dẫn này. 

5. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) có 
trách nhiệm làm đầu mối, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực 
hiện công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm 
tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự trong toàn 
Ngành. Định kỳ, trước mỗi kỳ họp Quốc hội và cuối năm, tổng hợp kết quả công 
tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ do không phạm tội và đình 
chỉ theo Điều 29 Bộ luật Hình sự trên phạm vi toàn quốc, tham mưu cho Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo Quốc hội; chịu trách nhiệm quản lý, 
theo dõi, đánh giá và ban hành thông báo rút kinh nghiệm chung cho Viện kiếm sát 
nhân dân các cấp. 
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Yêu cầu các Vụ nghiệp vụ, Viện kiểm sát quân sự các cấp và Viện kiểm sát 
nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn này; Viện kiểm sát quân sự 
Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt việc thực 
hiện Hướng dẫn này đến Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới. Quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc, các đơn vị tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) 
để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết. 

 Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC-V1 ngày 
19/01/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao./. 

 

   Nơi nhận: 
- Đ/c Lê Minh Trí, VT VKSTC (để b/c); 
- Các đồng chí PVT VKSTC (để chỉ đạo); 
- Văn phòng VKSND tối cao (để theo dõi); 
- Thanh tra, Vụ 14 VKSND tối cao (để theo dõi); 
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao (để t/h); 
- VKS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h); 
- Viện kiểm sát quân sự Trung ương (để t/h); 
- Các Kiểm sát viên VKSND tối cao; 
- Lưu: VT, V3. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
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CQNG HOA xA HQI cnu NGHiA VI.¢T NAM 
DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc 

Ha N9i, ngay 08 thang 10 ndm 2018 

Chcyen: . 
Wu hO sd sa:.............................. THONG BAo 

Ket lu~n cua Lanh tl~o VKSND tBi cao tai HQi ngh] t~p hu~n cong tac thuc 
hanh quy~n cong t6, ki~m sat vi~c khoi tB, tli~u tra, truy t6, xet xii' tlBi vOi cac 

vt} an v~ tQi pham kinh t~, tham nhiing, chirc vu va HQi ngh] t~p huan 
ky nang tranh tung ciia Ki~m sat vien tai phien toa hinh sl}' 

Ngay 19/9/20 18, tai HQi nghi t~p huftn cong tac thuc hanh quyen cong t6, 
kiSm sat viec khoi t6, diSu tra, truy t6, xet xu d6i voi cac vu an vS tQi pham kinh tS, 
tham nhiing, chirc vu va HQi nghi t~p huan ky nang tranh tung cua KiSm sat vi en 
tai phien toa hinh sir, sau khi nghe 07 dai bieu tham luan vS cac nQi dung lien quan 
dSn HQi nghi ciing nhu toa dam, trao d6i voi Luat sir, TiSn sy Phan Trung Hoai, 
Pho Chu nhiem Lien doan luat sir Vi~t Nam vS nhan tlnrc nguyen t~c tranh tung 
trong xet xu diroc bao dam trong BL TTHS nam 2015 va ky nang, kSt qua tranh 
tung cua KiSm sat vien tai phien tea hinh sir trong thai gian qua, D6ng chi 
Bui Manh Cuong, Pho Vien tnrong VKSND t6i cao da kSt luan, chi dao nhir sau: 

1. Thu tnrong cac dan vi thuoc VKSND t6i cao, Vien tnrong VKSND cftp cao, 
Vien tnrong VKSND cftp tinh, tren co sa nQi dung HQi nghi nay va qua t6ng kSt 
kinh nghiem thirc tiSn giai quyet cac vu an thai gian qua tai dan vi, dia phirong 
minh c~n chu dong t6 chirc cac hoi nghi, hQi thao, toa dam chuyen sau dS trao d6i 
kinh nghiem, tang cuong ky nang thirc hanh quyen cong t6, kiem sat hoat dong tir 
phap hinh sir d6i voi tirng loai an, d?c biet la an kinh tS, tham nhiing, chirc vu cho 
dQi ngii can bQ, KiSm sat vien, KiSm tra vien thuoc dan vi, dia phuang minh, dap 
irng yeu cfiu cong tac trong tinh hinh maio 

TiSp tuc t6 chirc quan triet va thuc hien nghiem tuc, co hieu qua cac quy 
dinh moi cua BLHS nam 2015 (sua d6i, b6 sung nam 2017), BLTTHS nam 2015, 
Luat T6 chirc CO' quan diSu tra hinh su nam 2015, Luat Cac t6 chirc tin dung nam 
2010 (sua d6i, b6 sung nam 2017), nhftt la nhtrng quy dinh co lien quan dSn cac tQi 
pham kinh tS, tham nhiing, chirc vu, dac biet la TQi vi pham quy dinh vS hoat dong 
ngan hang, hoat dong khac lien quan dSn hoat dQng ngan hang (DiSu 206 BLHS 
nam 2015) va thu tuc t6 tung dS giai quyet d6i voi loai an nay. 

2. Trong viec giai quyet cac vu an vS tQi pham kinh tS, tham nhiing, chirc vu 
thi cong tac giam dinh dong mot vai tro r~t quan trong. DS thuc hien t6t cong tac 
nay, Thu tnrong cac dan vi thuoc VKSND t6i cao, Vien tnrong VKSND cftp cao, 



Vien tnrong VKSND cfrP tinh c~n tiep tuc quan triet, ph6 bien cho can bQ, Kiem sat 
vien, Ki~m tra vien trong dan vi, dia phirong minh nam virng nhimg nQi dung cua 
Thong tu lien tich s6 01l2017fITLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP ngay 
13/12/2017 quy dinh nhfrng tnrong hQ'P cAn thi~t phai trung c~u giam dinh tu phap 
trong giai quyet vu an, vu viec vS tham nhiing, kinh t~; ph6i hQP voi Co quan diSu tra 
d~ trung c~u giam dinh chinh xac vS noi dung, dung voi chuyen mon cua t6 chirc, 
ca nhan duoc trung c~u; cung c~p d~y du h6 sa, tai lieu, thong tin cho t6 chirc, ca 
nhan diroc trung c~u giam dinh, bam sat ti~n dQ giam dinh, bao dam k~t luan giam 
dinh kip thoi. D6ng thai, cfin nhanh chong trien khai cac hoat dQng cua co quan 
thirong true cua T6 tu v~n lien nganh vS giam dinh tu phap thea Quyet dinh s6 
250IQD-TTg ngay 28/2/2018 cua Thu nrong Chinh phu vS DS an ti~p tuc d6i moi 
va nang cao hieu qua hoat dQng giam dinh tu phap. 

3. Lanh dao, Ki~m sat vien, Ki~m tra vien VKS cac cfrp cfin thirc hien dung, 
d~y du vai tro, trach nhiern trong qua trinh giai quyet vu an hinh S\I, tir giai doan 
giai quyet t6 giac, tin bao vS tQi pham, kien nghi khoi t6 va trong suot qua trinh 
diSu tra, troy t6, xet xu d~ chong oan, sai, bo lot tQi pham va ngiroi pham tQi. 
Trong giai doan diSu tra vu an hinh S\I, phai tang cirong han ntra trach nhiem cong 
t6 trong diSu tra, gitn cong t6 voi diSu tra, voi cac heat dQng cu th~ nhu: dS ra yeu 
c~u diSu tra, phdi hQ'P voi DiSu tra vien d~ ti~n hanh diSu tra, tnrc ti~p ti~n hanh 
mot s6 hoat dQng diSu tra thea dung quy dinh cua BL TTHS nam 20 15 d~ bao dam 
viec diSu tra, thu thdp chirng cir dfiy du, khach quan, toan dien, kip thai (cac hoat 
dong nay phai duoc cac dan vi thuc hanh quyen cong t6, kiem sat diSu tra cua 
VKS cac cfrp thong ke dfiy du, kip thai va th~ hien ro trong bao cao thang, bao cao 
tong k~t hang nam), 

4. Lanh dao, Ki~m sat vien, Ki~m tra vien VKS cac cfrp phai nhan thirc va 
thirc hien dung nguyen titc tranh tung thea cac quy dinh trong BLTTHS nam 2015 
tir nguyen titc d~n cac quy dinh cu the; d~c biet la phai nhan thirc dung vS pharn vi 
tranh tung (trong giai doan dieu tra la ttr khi khoi t6 vu an; tai phien toa la tir khi 
bitt d~u phan thu tuc bitt dfiu phien toa); tranh tung la yeu c~u bitt bUQC d6i voi 
Ki~m sat vien va phai tranh tung d~y du, d~n cling cac y ki~n cua bi cao, ngiroi bao 
chua va nhimg ngiroi tham gia t6 tung khac neu ra. Ki~m sat vien tuyet d6i khong 
diroc ne tranh viec tranh luan va sau khi tranh luan khong duoc phat bieu "Kiim sat 
vien giii nguyen quan aidm truy t6 nhu cao trang", Ki~m sat vi en cfin khang dinh: 
qua tranh luan da chirng minh viec troy t6 cua VKS d6i voi bi cao la co du can cir 
hay khong. 

5. Ki~m sat vi en VKS cac cfrp, trong qua trinh giai quyet vu an hinh S\I va qua 
nhirng nQi dung trao d6i tai buoi toa dam, c~n due rut kinh nghiern d~ xay dung ky 
nang tranh tung phu hQ'P, hieu qua tai phien toa, d~c biet trong nhfrng vu an co dong 
bi can, bi can pham nhieu tQi, co nhieu luat sir tham gia. Tnroc khi tham gia phi en 
to a, Ki~m sat vien c~n nghien ciru ky, nitm chac h6 sa vu an, xay dung dS cuong 
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xet hoi, du ki~n k~ hoach tranh luan, d6i dap, tranh tung tai phien toa, phan cong, 
ph6i hop gitra cac Ki8m sat vien d8 tao th~ chu dQng trong qua trinh tranh Iuan, 
bao dam tranh tung t6t tai phien toa. 

6. Thuc hien y ki~n chi dao cua lanh dao VKSND t6i cao, cac dan vi co lien 
quan thuoc VKSND t6i cao c~n xay dung k~ hoach, lien h~ cac giang vien, DiSu 
tra vien gioi, co kinh nghiem cua BQ Cong an va chuan bi t6t cac nQi dung d8 sorn 
t6 chirc hoi nghi t~p huan chuyen sau vS ky nang diSu tra cho DiSu tra vien, can bQ 
diSu tra cua CO' quan diSu tra VKSND t6i cao va ky nang tien hanh mot s6 hoat 
dong dieu tra cua Ki8m sat vien, Ki8m tra vien trong nganh Ki8m sat nhan dan d8 
thirc hien t6t nhiem vu, quyen han theo cac quy dinh moi cua BL TTHS nam 2015. 

7. Cac dan vi thuoc VKSND t6i cao, VKSND c§.p cao, VKSND cac dia 
phirong chiu trach nhiem nam, quan ly nguon tin vS tQi pham xam pham hoat d<)ng 
tu phap, tQi pham vS tham nhiing, chirc vu xay ra trong heat dQng tu phap; ph6i 
hop chat che voi CO' quan diSu tra VKSND t6i cao lam t6t cong tac phan loai thong 
tin, nguon tin vS tQi pham, kip thai chuyen thong tin, nguon tin vS tQi pham, nh§.t la 
cac tQi pham tham nhiing, clnrc vu xay ra trong hoat dQng tu phap thuoc tham quyen 
cua CO' quan dieu tra VKSND t6i cao d8 giai quyet theo quy dinh cua phap luat. 

8. Van phong VKSND t6i cao sao giri d~n cac dan vi thuoc VKSND t6i cao, 
VKS cac c§.p Bao cao tham tra s6 14901BC-UBTP ngay 12/9/2018 cua Uy ban Tu 
phap cua Quoc h<)i vS bao cao cong tac cua Vien tnrong VKSND t6i cao d8 nghien 
CUu, rut kinh nghiem chung tai dan vi, dia phirong minh. 

Tren day la k~t lu~n chi dao cua Lanh dao VKSND t6i cao tai HQi nghi t~p 
huan cong tac thirc hanh quyen cong t6, kiem sat viec khoi t6, diSu tra, truy t6, xet 
xu d6i voi cac vu an vS tQi pham kinh t~, tham nhiing, chirc vu va HQi nghi t~p husn 
kY nang tranh tung cua Ki8m sat vien tai phien toa hinh sir; thira lenh Vien tnrong 
VKSND t6i cao, Vu Phap ch~ va Quan Iy khoa hoc tran trong thong bao toi cac 
dan vi VKS cac c§.p d8 quan triet va t6 chirc thuc hi~n.~ 

Nui nhiin: 
- D/c Vi~n tnrong VKSTC (d~ h/c); 
- Cac D/c Pho Vien tnrong VKSTC (d~ b/c); 
- VKS qulin su trung uong (d~ t/hien); 
- Thu tnrong cac don vi thuoc VKSTC (d6 t/hien); 
- Vien tnrong VKSND cAp cao 1,2, 3 (d~ t/hien); 
- Vien tnrong VKSND cAp tinh (d6 t/hien); 
- Luu: VT, V14. 
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C(>NG HOA xA H(>I can NGHIA ~T NAM 
D()c l~p - Tt}' do - H~nh phuc 

VI¢N KIEM SAT NHAN DAN 
TOICAO 

_.. S5: 981/TB-VKSTC 
\ ltN KSND rlNH GIA LAI 

·'ENS6: .. · ,.,. THONG BAo 
.J Ngay:~.r.Q1,~" , 

• ...1. .f+J...Jl - r" et lu~n chi d~o ciia Vi~? truong VKSND toi cao tai ~()i ngh] 
::b,,~n:·(::-"1·T.~~hg 'tf ~I am th\l'c hi~n Chi th] so 06 ngay 06/12/2013 va so ket 01 nam thuc hi~n 
Jlu 8(180_.. .•.••• .u ~t dinhsa 169, sa 170 ngay 02/5/2019 cua Vi~n trufrng VKSND tai cao 

Hit N(Ji, ngay 03 thong 12 ndm 2019 

Ngay 21/11/2019, VKSND t6i cao da: t6 chirc HQi nghi t6ng kSt 05 nam thuc 
hien Chi thi s6 06/CT-VKSTC ngay 06/12/2013 cua Vien tnrong VKSND t6i cao 
vS Tang cirong trach nhiem cong t6 trong hoat dong diSu tra, g~n cong t6 voi hoat 
dQng diSu tra dap irng yeu c~u dAu tranh phong, chong tQi pham va So kSt 01 nam 
thuc hien Quyet dinh s6 169/QD- VKSTC, Quyet dinh s6 170/QD- VKSTC cung 
ngay 02/5/2018 cua Vien tnrong VKSND t6i cao vS Quy chS tam thai cong tac 
thuc hanh qUYSn cong t6, kiem sat viec tiSp nhan, giai quyet t6 giac, tin bao vS tQi 
pham va kien nghi khoi t6 va Quy chS tarn thai cong tac thirc hanh quyen cong t6, 
kiem sat viec kham nghiem hien tnrong, kham nghiem nr thi. Tai HQi nghi, sau khi 
nghe bao cao t6ng kSt va cac tham luan, Vien tnrong VKSND t6i cao kSt luan chi dao: 

1. Thu tnrong cac dan vi thuc hanh quyen cong t6, kiem sat diSu tra an hinh 
S\I thuoc VKSND t6i cao, Vien tnrong VKSND cac cAp phai neu cao trach nhiem 
cua nguoi dung d~u va chiu trach nhiem vS chAt IUQ'Ilg, hieu qua cong tac tang 
cuong trach nhiem cong t6 trong hoat dQng diSu tra, g~n cong t6 voi hoat dong diSu 
tra cua dan vi; chiu trach nhiem chinh vS cong tac phoi hop voi co quan diSu tra; 
kiem sat diSu tra phai cuong quyet.linh hoat, mem mong tren tinh th~n dAu tranh 
phong, chong tQi pham va tum thu quy dinh cua phap luat, ngay cang nang cao vai 
tro cua VKSND trong hoat dong diSu tra. 

2. TiSp tuc xac dinh "tang cuong trach nhiem cong t6 trong hoat dQng diSu 
tra, g~n cong t6 voi hoat dQng diSu tra" la chu truang lon.la muc tieu phan dAu thuc 
hien va phai thirc hien hieu qua trong toan Nganh. Thu tnrong cac dan vi thuc hanh 
quyen cong t6, kiem sat diSu tra an hinh S\I thuoc VKSND t6i cao, VKSND cac cAp 
phai thuc nghiem quy dinh cua phap luat, cac chi thi cua Vien tnrong VKSND 
t6i cao va cac quy dinh cua Nganh; tuy diSu kien tung dan vi c~n co nhirng bien 
phap linh hoat, phil hop, cu th~ d~ thuc hien ngay cang t6t han yeu c~u "gan cong 
t6 voi hoat dQng diSu tra"; bao dam dat chat hrong cao trong cong tac thirc hanh 
quyen cong t6, kSt qua cong tac nam sau lam t6t han nam tnroc; khong d~ xay ra 



oan sai, bo 19t tQi pham va nguoi pham tQi, han che den rmrc th§.p nh§.t vi pham 
nghiem trong thu tuc t6 tung. 

3. Thuc hien d~y du, chat che, chu dQng ngay tir d~u cac bien phap rna BQ 
lu~t t6 tung hinh S\I nam 2015 va cac dao lu~t v8 nr phap quy dinh nh~m tang 
cirong trach nhiern cong t6 trong hoat dQng di8u tra, g~n cong t6 voi hoat dQng di8u 
tra. Tiep tuc quan triet, thuc hien nghiem cac yeu c~u moi trong cac dao luat v8 tir 
phap lien quan den trach nhiern v8 cong t6, nhir: viec thu h6i tai san trong vu an 
tham nhiing; viec thirc hien quy djnh cua BQ luat t6 tung hinh S\I nam 2015 v8 ghi 
am, ghi hinh co am thanh trong hoat dQng di8u tra d~ bao v~ quyen con nguoi va 
cac bien phap t6 tung khac ngay cang doi hoi cao han, nhat la 07 bien phap di8u tra 
co ban b~t buoc phai co m~t Ki~m sat vien; ... 

4. Thu tnrong cac dan vi thirc hanh quyen cong t6, ki~m sat di8u tra an hinh 
S\I thuoc VKSND t6i cao, Vien truong VKSND cac c§.p t~p trung chi dao thirc hien 
hieu qua cac nhiem vu, quyen han thea quy dinh cua phap lu~t nham nang cao vai 
tro cua VKSND trong giai quyet an hinh S\I, bao dam: khoi t6 100% cac tnrong hop 
bi gift, bi b~t, tam gili', khong d~ xay ra tnrong hop qua han tarn gift, tarn giam; cac 
tnrong hop khoi t6, di8u tra, ap dung bien phap ngan chan, bien phap cuong che 
d8u phai co can cir, dung phap luat; phoi hop kip thai voi Co quan di8u tra phan 
loai an dam bao di8u tra dung tham quyen; yeu c~u, ph6i hop trong viec thu h6i 
triet d~ tai san cua Nha mroc bi chiem doar hoac bi thftt tho at ngay tir khi khoi t6 V1,l 
an, khoi t6 bi can; han che den rmrc th§.p nh§.t cac tnrong hop gia han thai han di8u 
tra va tarn giam; khong d~ xay ra viec dinh chi do khong pham tQi hoac dinh chi 
miSn truy CUu trach nhiem hinh S\I khong dung quy dinh; han che den mire th§.p 
nh§.t cac tnrong hop Toa an tra h6 so vi ly do bo 19t tQi pham, nguoi pham tQi; giai 
quyet dirt diem cac V1,l an tra h6 so d~ di8u tra ba sung. 

S. Phan ro trach nhiem cua lanh dao dan vi va Ki~m sat vien, Theo do, khi 
bao cao xin y kien chi dao cua lanh dao dan vi thi Ki~m sat vien phai neu ro: xin y 
kien v8 nQi dung gi; quan diem cua Ki~m sat vien v8 nci dung xin y kien nhir th~ 
nao; lanh dao cho y kien chi dao phai cu th~ va phai chiu trach nhiern v8 y kien chi 
dao cua minh. Ki~m sat vien diroc phan cong giai quyet an phai thuc hien nghiern 
ky lu~t nghiep vu, gili' bi m~t ket qua xu ly vu an, chi diroc bao cao nQi dung, tien 
dQ giai quyet vu an tnroc lanh dao co trach nhiem. 

6. Giao Vu 2 chu tri tang hop, nghien ciru nhtrng b§.t c~p, vuong m~c trong 
qua trinh thuc hien nhiem vu "tang cuong trach nhiern cong t6 trong hoat dong 
di8u tra, g~n cong t6 voi hoat dQng di8u tra" va phei hop voi Vu 14 tham rruru cho 
Vien tnrong VKSND t6i cao ban hanh Chi thi moi v8 tang cuong cong t6 va trien 
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khai xay dung DS an "Tang cuong cong t6 trong cac giai doan giai quyet vu an 
hinh sir". 

Tren day la K6t lu~n chi dao cua Visn tnrong VKSND t6i cao tai HQi nghi 
T6ng k6t 05 narn thirc hien Chi thi s6 06/CT-VKSTC ngay 06/12/2013 va sa k6t 01 
nam thuc hien Quyet dinh s6 169/QD- VKSTC, Quyet dinh s6 170/QD- VKSTC 
cung ngay 02/5/2018 cua Vien tnrong VKSND t6i cao, Van phong VKSND t6i cao 
thong bao dS Vien kiem sat Quan sir Trung uong, Thu tnrong cac dan vi thuoc 
VKSND t6i cao, Vien tnrong VKSND cac c~p biet, thirc hien.', 

Nui nh{in: 
- Vien tnrong VKSND t6i cao (d~ bao cao); 
- Ph6 Vien tnrong VKSND t6i cao (d~ bao cao); 
- Ki~m sat vi en VKSND t6i cao; 
- VKS quan SI! Trung irong; 
- Cac VI,I: 1,2,3,4,5,6,7,8, 13, 14, 15, 16, CI,IC 1, 
el,lc 2, Tl, T2, T3 va Van phong VKSND t6i cao; 
- Cac VKSND c~p cao 1,2,3; 
- VKSND dp tinh; 
- Luu: VT, PTMTH. 
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TÀI LIỆU TẤP HUẤN 

I. TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT VIỆC 

GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CÓ NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG DƯỚI 18 TUỔI 

(12 câu) 

Câu 1. Khi áp dụng Khoản 3 Điều 29 BLHS, đặc biệt đối với người dưới 18 

tuổi, thì hiểu thế nào là “có thể miễn trách nhiệm hình sự”? 

Trả lời: Khoản 3 Điều 29 là “có thể” miễn trách nhiệm hình sự, không phải 
đương nhiên. Đối với người dưới 18 tuổi có quy định mở rộng nếu không thuộc 

trường hợp Khoản 3, Điều 29 (Khoản 2, Điều 91 BLHS).  

Điểm a khoản 1 Điều 230 và Khoản 1 Điều 248 BLTTHS quy định Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc trường hợp có 

căn cứ quy định tại Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự…  

Vì vậy, chế định miễn trách nhiệm nhiệm hình sự chỉ được áp dụng sau khi 

đã khởi tố vụ án. Khi áp dụng đối với người dưới 18 tuổi cần ưu tiên áp dụng 

Khoản 2, Điều 91 trước, nếu không thỏa mãn mới xem xét Khoản 3, Điều 29. 

Thực tiễn cho thấy việc áp dụng chế định “có thể” chưa thống nhất. Đáng chú 

ý là trong các vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 

BLHS). Lỗi hoàn toàn do người lái xe, làm chết 01 người, do bồi thường toàn bộ, 

gia đình nạn nhân rút đơn. Có địa phương thì đình chỉ, có địa phương truy tố. 

Trong trường hợp này cần đánh giá các tình tiết khác về tình hình giao thông ở địa 

phương, đặc điểm nhân thân, diến biến hành vi vi phạm của bị can. 

Cũng là hành vi này, căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Cơ quan điều tra ra 

quyết định không khởi tố vụ án hoặc Viện kiểm sát ra quyết định huỷ bỏ quyết 

định khởi tố vụ án của CQĐT là vi phạm chế định Điều 157 BLTTHS vì điều luật 
này không có quy định căn cứ không khởi tố vụ án là “do được miễn TNHS”  

Câu 2. Trường hợp bị hại dưới 18 tuổi do bị xâm hại đã hoảng loạn, có 

nhiều biểu hiện tâm lý bất thường nhưng gia đình không hợp tác, từ chối giám 

định thì xử lý như thế nào để xác định mức độ tổn hại? 

Trả lời: Theo luật quy định: Tình trạng tâm thần của bị hại là trường hợp bắt 

buộc phải trưng cầu giám định khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả 
năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án (Điều 206 BLTTHS); Điểm 

b khoản 2 Điều 127 BLTTHS quy định: Dẫn giải có thể áp dụng trong trường hợp 

người bị hại từ chối việc giám định mà không vì lý do chính đáng. Tuy nhiên 



người bị hại dưới 18 tuổi không thuộc trường hợp có thể áp dụng biện pháp áp 

giải (khoản 4 Điều 12 TTLT số 06/2018). Hơn nữa BLTTHS cũng chỉ quy định 

trường hợp bị hại từ chối giám định mà chưa quy định trường hợp người đại diện 

của bị hại từ chối giám định. Do đó không có căn cứ để dụng biện pháp cưỡng 

chế bị hại trong trường hợp này. 

Thực tiễn áp dụng: Khi bị hại dưới 18 tuổi từ chối đi giám định, Cơ quan tố 

tụn đã giải thích, động viên thuyết phục và họ đã phối hợp, đồng ý giám định. 

Câu 3. Có được áp dụng tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” 

quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS đối với người xúi giục là người dưới 

18 tuổi không? 

Trả lời: Điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS quy định hành vi “xúi giục người 

dưới 18 tuổi” là tình tiết tăng nặng. Được hiểu là chỉ áp dụng đối với chủ thể 
phạm tội là người đã đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, trong vụ án đồng phạm nếu người 

dưới 18 tuổi xúi giục người dưới 18 tuổi khác phạm tội thì cần xem xét đánh giá 

tính chất, mức độ, trò trò vị trí của bị can trong vụ án khi lượng hình phạt.  

Câu 4. Trong các vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại nếu bị hại là người 

từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không yêu cầu xử lý hình sự, nhưng người giám hộ, 

người đại diện lại có yêu cầu khởi tố thì phải xử lý như thế nào?  

Trả lời:  Luật quy định có 10 loại tội phạm, chỉ được khởi tố vụ án hình sự 

theo yêu cầu của bị hại, gồm khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 

155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự. Chủ thể có quyền yêu cầu khởi tố là bị hại 
hoặc người đại diện hợp pháp của bị hại. (Điều 155 BLTTHS). Như vậy, cả bị hại 
từ 16 đến dưới 18 tuổi và người giám hộ, người đại diện hợp pháp đều có quyền 

yêu cầu khởi tố. Do đó, nếu người giám hộ, người đại diện hợp pháp cho người bị 
hại có yêu cầu khởi tố, xử lý hình sự đối với người có hành vi xâm hại thì cơ quan 

tiến hành tố tụng phải khởi tố vụ án hình sự. 

Câu 5. Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2018 “Trường hợp kết 
quả giám định tuổi chỉ xác định được khoảng độ tuổi của người bị buộc tội, 

người bị hại thì lấy tuổi thấp nhất trong khoảng độ tuổi đã xác định được để xác 

định tuổi của họ”, quy định này có mâu thuẫn với điểm d khoản 2 Điều 417 

BLTTHS: “Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, 

tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm đó làm ngày, tháng 

sinh” hay không? 



Trả lời: Điểm d khoản 2 Điều 417 BLTTHS quy định: Trường hợp xác định 

được năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của 

tháng cuối cùng của năm. Bên cạnh đó Quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư liên 

tịch số 06/2018 hướng dẫn trường hợp có kết quả giám định tuổi ghi khoảng từ … 

đến … thì lấy khoảng thấp; Như vậy cả 2 quy định trên đều xác định độ tuổi theo 

mức thấp nhất của khoảng độ tuổi. Do đó 2 quy định không có sự mâu thuẫn.  

Câu 6. Trong trường hợp người được giao quản lý, giám sát người dưới 18 

tuổi bị buộc tội không thực hiện trách nhiệm giám sát, thậm chí khi cơ quan tố 

tụng triệu tập không đến làm việc thì xử lý thế nào? 

Trả lời:  Việc giao người bị buộc tội dưới 18 tuổi cho người đại diện của họ 

giám sát để bảo đảm sự có mặt của họ khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng (Điều 418 BLTTHS). Mặt khác, trường hợp che giấu 

hành vi vi phạm sau đó bị phát hiện hoặc khi cơ quan có thẩm quyền triệu tập mà 

người đang bị giám sát không có mặt thì tùy theo tính chất, mức độ của vi phạm 

mà người giám sát bị thay đổi hoặc xử lý đối với người được giao giám sát theo 

quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 11 TTLT số 06/2018). Thực tiễn áp dụng: 

Để thực hiện tốt biện pháp này, cần tăng cường vận động, hướng dẫn người giám 

sát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trường hợp có vi phạm cần nhắc nhở kịp 

thời, phối hợp với UBND nơi sở tại và các thành viên khác trong gia đình trong 

việc thông báo nghĩa vụ, trách nhiệm. Đặc biệt cần nhấn mạnh người bị buộc tội 

có thể bị áp giải theo quy định của pháp luật. 

Câu 7. Khi người dưới 18 tuổi mới bị bắt, cơ quan chức năng mời người đại 

diện hoặc người bào chữa nhưng họ không có mặt thì việc tiếp tục lấy lời khai có 

vi phạm tố tụng hay không?  

Trả lời: Luật quy định việc lấy lời khai, hỏi cung người dưới 18 tuổi đều 

phải có mặt người bào chữa, người đại diện theo pháp luật hoặc người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ (khoản 2 Điều 421 BLTTHS). Như vậy khi lấy 

lời khai, hỏi cung nếu không có mặt một trong những người này là vi phạm thủ 

tục tố tụng. Thực tiễn áp dụng trước khi lấy lời khai, hỏi cung cần liên lạc với các 

chủ thể (bố mẹ, thầy cô, đại diện Đoàn thanh niên…) để bảo đảm khả năng có 

mặt. Trường hợp cần lấy lời khai ngay mà không thể mời được bất cứ người nào 

trong số đó, một số đơn vị vẫn tiến hành nhưng sử dụng làm thông tin tham khảo 

phục vụ quá trình giải quyết. 



Câu 8: Giải quyết như thế nào trong trường hợp khi lấy lời khai của người 

dưới 18 tuổi bị buộc tội, cơ quan chức năng đã mời thầy cô giáo, đại diện Đoàn 

thanh niên… nơi học tập, làm việc của người đó nhưng những người này không 

đồng ý và yêu cầu phải chờ họ có mặt mới làm việc? 

Trả lời: Luật quy định việc lấy lời khai, hỏi cung của người dưới 18 tuổi đều 

phải có mặt người bào chữa, người đại diện theo pháp luật hoặc người bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Như vậy khi lấy lời khai, hỏi cung nếu không 

có mặt một trong những người này là vi phạm thủ tục tố tụng. (khoản 2 Điều 421 

BLTTHS). Thực tiễn áp dụng chưa xảy ra trường hợp tương tự như nêu trên. Tuy 

nhiên nếu tình huống đặt ra thì giải thích cho họ biết rõ quy định của luật để họ 

cùng phối hợp thực hiện.  

Câu 9: Trường hợp người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi đăng ký thường trú 

một nơi và đang sinh sống một nơi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nào có trách 

nhiệm cử người giám hộ?  

Trả lời: Theo quy định của pháp luật: Thứ tự ưu tiên xác định người đại diện 

cho người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng là  (1) Cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi;  (2) 

Người giám hộ và (3) Người do Tòa án chỉ định (Điều 3 Thông tư 06/2018). Do 

đó UBND chỉ cử người giám hộ khi không có đại diện là cha, mẹ. 

Điều 12 Luật Cư trú và điều 5 nghị định 31/2014/NĐ-CP) quy định:  Nơi cư 

trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Như vậy, trong hợp này thì 

UBND cấp xã nơi người dưới 18 tuổi đăng ký thường trú hay tạm trú đều có 

quyền và trách nhiệm cử người giám hộ cho họ. 

Thực tiễn áp dụng: Việc UBND nơi cư trú nào cử giám hộ cho người dưới 

18 tuổi cần cân nhắc sao cho phù hợp và thuận lợi, tránh việc đùn đẩy giữa các 

UBND, đảm bảo tốt nhất cho người dưới 18 tuổi. Trường hợp, có tranh chấp áp 

dụng Điều 54 của BLDS năm 2015: Tòa án nơi người tham gia tố tụng dưới 18 

tuổi đăng ký thường trú hay tạm trú có thẩm quyền chỉ định người giám hộ.  

Câu 10. Các vụ án có người dưới 18 tuổi bị xâm hại do tố giác muộn nên 

chứng cứ vật chất không có, kết luận giám định không có giá trị truy nguyên, chỉ 
có lời khai thì có đủ căn cứ xử lý hay không?. 

Trả lời:Theo quy định của pháp luật: Mỗi chứng cứ phải được kiểm tra, 

đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án. Việc xác 

định những chứng cứ thu thập được phải bảo đảm đủ để giải quyết vụ án hình sự. 

(Điều 108 BLTTHS năm 2015) 



Việc đánh giá chứng cứ là phải có căn cứ khẳng định có sự việc phạm tội 

xảy ra, nạn nhân đã bị xâm hại. Các chứng cứ khác như kết quả giám định mặc dù 

không có giá trị truy nguyên đối tượng gây án nhưng phản ánh thông tin phù hợp 

với các chứng cứ khác, được thu thập hợp pháp, khách quan và có liên quan thì có 

căn cứ để xử lý. 

Thực tiễn áp dụng: Nếu vụ án mà kết luận giám định không đủ căn cứ truy 

nguyên đối tượng thì cần lưu ý thu thập đủ từ các nguồn chứng cứ khác, chứng cứ 

thu thập phải đủ để chứng minh được những vấn đề thuộc về bản chất vụ án. 

Câu 11. Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục đăng ký bào chữa, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng và quy 

trình giải quyết các vụ án có đối tượng này tham gia hay không? 

Trả lời:Theo luật định: Mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa 

phải đăng ký bào chữa. Điều 78 BLTTHS năm 2015 cũng quy định cụ thể các 

giấy tờ mà người bào chữa cần chuẩn bị để đăng ký bào chữa, các trường hợp từ 

chối đăng ký bào chữa… Liên quan đến thủ tục đăng ký bào chữa cũng tại 
Chương XXVIII đã có quy định rất rõ về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 

tuổi; Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC; Thông tư số 02/2018 ngày 21/9/2018 

của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch số 06/2018 ngày 

21/12/2018 của liên ngành tư pháp Trung ương… Vì vậy, không cần thiết phải 
ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục đăng ký bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp trong trường hợp có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng. 

Để thực hiện tốt công tác này, Bộ Công an đã ban hành quy trình điều tra 

thân thiện đối với người dưới 18 tuổi; Hội đồng thẩm phán TANDTC đã ban 

hành Nghị quyết số 06/2019 hướng dẫn về xử lý đối với trường hợp xâm hại trẻ 
em; Viện KSND tối cao đã ban hành kỹ năng giải quyết các vụ án xâm hại tình 

dục trẻ em… 

Câu 12. Khi thực hiện hành vi phạm tội người bị buộc tội dưới 18 tuổi, nhưng 

đưa vụ án ra xét xử đã đủ 18 tuổi khi thì cha mẹ có buộc phải bồi thường phần còn 

thiếu trong trường hợp người đó không đủ tài sản để bồi thường không? 

Trả lời: Theo quy định của pháp luật: Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa 

đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu 

không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng 

tài sản của mình. (Khoản 2 Điều 586 BLDS). Vì vậy, trường hợp phạm tội khi 



dưới 18 tuổi mà không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải có trách nhiệm 

bồi thường phần còn thiếu. 

II. TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC ÁP DỤNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

SỐ 06/2018 (10 câu) 

Câu 1. Trường hợp cha mẹ không đủ điều kiện tham gia tố tụng thì anh, chị 
ruột có được tham gia tố tụng đại diện cho người dưới 18 tuổi hay không? 

Trả lời: Theo quy định của pháp luật: Thứ tự ưu tiên xác định người đại diện 

cho người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng là  (1) Cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi;  (2) 

Người giám hộ và (3) Người do Tòa án chỉ định (Điều 3 Thông tư 06/2018).  

Điều 61 BLDS năm 2015 quy định trường hợp cha, mẹ không đủ điều kiện 

thì anh, chị, em ruột là người giám hộ. Vì vậy, trường hợp cha mẹ không đủ điều 

kiện đại diện thì anh chị ruột (người trên 18 tuổi) được tham gia đại diện cho 

người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng. 

Câu 2. Trường hợp không có mặt bố mẹ tham gia giám hộ cho người tham 

gia tố tụng dưới 18 tuổi, chỉ có ông bà ngoại tham gia, vậy có vi phạm tố tụng?  

Trả lời: Điều 61 BLDS năm 2015 quy định: Trường hợp người giám hộ 

đương nhiên (cha, mẹ, anh, chị ruột) không có hoặc không có đủ điều kiện làm 

người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ. Như 

vậy, ông bà ngoại tham gia giám hộ không vi phạm tố tụng nếu người dưới 18 

tuổi không có cha, mẹ, anh, chị em ruột thỏa mãn điều kiện đại diện. 

Thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp người dưới 18 tuổi được ông, bà ngoại 
tham gia giám hộ mặc dù có anh, chị em ruột nhưng những người này đồng ý để 
ông bà ngoại tham gia tố tụng  

Câu 3. Trường hợp người bị buộc dưới 18 tuổi bị hạn chế năng lực nhận thức, 

hoặc có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần trong thời gian chờ giám định mà không có 

người đại diện theo pháp luật tham gia, không thuộc đối tượng của Đoàn thanh 

niên hay Hội phụ nữ thì cử ai tham gia tố tụng cho họ. Việc cử người trông coi 

đối tượng giám định như thế nào? 

Trả lời:  

- Trường hợp người bị buộc tội đang bị tạm giam đưa đi giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần thì áp đụng Điều 14 Thông tư liên tịch số 

01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC giao người quản lý tạm giữ, 

tạm giam quản lý thực hiện. 



- Trường hợp đang tại ngoại nhưng người đó không có người đại diện thì cơ 

quan tố tụng yêu cầu trung tâm trợ giúp pháp lý cử người tham gia trợ giúp (Điểm c, 

Khoản 1, Điều 8 Thông tư 06/2018 và Điều 7 luật Trợ giúp pháp lý năm 2017).  

- Đối với việc trông coi đối tượng, thì UBND xã nơi cư trú của người dưới 

18 tuổi có trách nhiệm cử người giám hộ khi không còn người giám hộ đương 

nhiên (Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Thông tư 06/2018). 

Câu 5. Trường hợp bị can, bị cáo, bị hại là người dưới 18 tuổi từ chối hoặc 

đề nghị thay đổi người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho mình, nhưng người 

đại diện của họ không đồng ý thì giải quyết như thế nào?  

Trả lời: Theo quy định của pháp luật: Mọi trường hợp thay đổi hoặc từ chối 

người bào chữa đều phải có sự đồng ý của người bị buộc tội.... trừ trường hợp 

người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi. (Điểm c khoản 1 Điều 77; Điểm b khoản 

1 Điều 76 BLTTHS); Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội có quyền 

lựa chọn người bào chữa (Khoản 2, Điều 422 BLTTHS) 

- Đối với bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi nếu đề nghị thay đổi người bào 

chữa nhưng người đại diện không đồng ý thì không được thay đổi người bào chữa. 

- Đối với người bị hại là người dưới 15 tuổi thì việc lựa chọn người bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp do người đại diện quyết định. Nếu bị hại từ 15-18 tuổi thì 

được tự quyết định việc lựa chọn người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp (Điều 21 

BLDS năm 2015)  

Câu 6. Pháp luật quy định việc giám sát người bị buộc tội dưới 18 tuổi được 

thực hiện như thế nào (Đặc biệt đối tượng sống lang thang, không có nơi cư trú 

rõ ràng)? Ai là người chi trả các chi phí cho người giám sát. 

 Trả lời:Theo luật định, biện pháp giám sát người bị buộc tội dưới 18 tuổi 

được giao cho người đại diện của họ (Điều 418 BLTTHS). Vì vậy, người dưới 18 

tuổi trong trường hợp này phổ biến sinh sống cùng với người giám sát. Trường 

hợp không sống cùng thì người giám sát phải có trách nhiệm chủ động theo dõi, 

nhắc nhở để đảm bảo việc có mặt tham gia tố tụng của người dưới 18 tuổi. Biện 

pháp này được áp dụng đối với người không bị bắt, tạm giữ, tạm giam; việc giám 

sát được thực hiện trong suốt quá trình tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử).  

Hiện nay pháp luật chưa có quy định người giám sát được hỗ trợ kinh phí. 

Đối với các trường hợp sống lang thang, không có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng 

bỏ trốn và thỏa mãn quy định tại Điều 119 và  Điều 419 BLTTHS thì có thể tạm 



giam. Nếu xác minh được lý lịch và còn người đại diện theo pháp luật thì thực 

hiện việc giao giám sát. Các trường hợp khác có thể phối hợp với cơ quan Lao 

động – thương binh và xã hội nơi người dưới 18 tuổi thường xuyên có mặt để tiến 

hành các biện pháp theo quy định của pháp luật về bảo trợ xã hội. 

Câu 7. Trường hợp người bị buộc tội, bị hại có nhiều giấy tờ xác nhận ngày, 

tháng, năm sinh nhưng lại mâu thuẫn, không trùng khớp nhau thì việc tính tuổi của họ 

như thế nào? Trường hợp cụ thể nào phải giám định xương để xác định độ tuổi? 

Trả lời: Nếu các giấy tờ Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh; Chứng minh nhân 

dân; Thẻ căn cước công dân; Sổ hộ khẩu; Hộ chiếu có mâu thuẫn, không rõ ràng 

hoặc không có giấy tờ, tài liệu này thì áp dụng Điều 6, Thông tư 06/2018: Cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải phối 

hợp với gia đình, người đại diện, người thân thích, nhà trường, Đoàn thanh niên 

Cộng sản HCM hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan nơi người dưới 18 tuổi 

học tập, lao động, sinh hoạt trong việc hỏi, lấy lời khai, xác minh làm rõ mâu thuẫn 

hoặc tìm các giấy tờ, tài liệu khác có giá trị chứng minh về tuổi của người đó.  

Nếu chỉ xác định được khoảng thời gian tháng, quý, nửa đầu hoặc nửa cuối 

của năm hoặc năm sinh thì tùy từng trường hợp cụ thể cần căn cứ khoản 2 Điều 

417 Bộ luật Tố tụng hình sự để xác định tuổi của họ. 

Trường hợp đã áp dụng các biện pháp trên mà không thể xác định chính xác 

năm sinh của người phạm tội thì áp dụng Khoản 3, Điều 417 BLTTHS tiến hành 

trưng cầu giám định 

Câu 8. Giải quyết thế nào trong trường hợp một số vụ án có tính chất phức 

tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, gặp khó khăn trong quá trình điều tra, truy tố, 

xét xử vì không đủ căn cứ tạm giam người dưới 18 tuổi. 

Trả lời: Luật pháp quy định không được áp dụng biện pháp tạm giam thay 

điều tra nhất là đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi. Mục đích của pháp luật áp 

dụng đối với người dưới 18 tuổi bị buộc tội là nhằm giúp đỡ, giáo dục để họ nhận 

ra sai lầm của mình, tạo điều kiện để các em có khả năng tái hòa nhập cộng đồng, 

trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, dù có khó khăn trong hoạt động tố tụng 

nhưng cơ quan tiến hành tố tụng vẫn luôn phải thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật đối với người dưới 18 tuổi. 

Thực tiễn áp dụng cho thấy khó khăn phổ biến trong trường hợp không đủ căn 

cứ tạm giam người dưới 18 tuổi nhưng gia đình cũng từ chối không nhận giám sát vì 



vậy cần tích cực phối hợp với UBND và các đoàn thể cực giáo dục, động viên cũng 

như phân tích trách nhiệm giám sát đối với gia đình người bị buộc tội. 

Câu 9. Tiêu chuẩn bố trí, sắp xếp phòng lấy lời khai, hỏi cung như đảm bảo 

thân thiện phù hợp với tâm lý người dưới 18 tuổi quy định như thế nào? Trường 

hợp không có nơi cư trú thì việc tiến hành tại cơ sở chăm sóc trẻ em được quy 

định ra sao? 

Trả lời: Điều 14, Thông tư 06/2018 quy định: Trường hợp lấy lời khai, hỏi 

cung tại nơi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử thì phải sắp xếp, bố trí phòng lấy lời 

khai, hỏi cung bảo đảm thân thiện, phù hợp với tâm lý người dưới 18 tuổi. Khi 

tiến hành lấy lời khai, hỏi cung, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải có 

thái độ thân thiện, nhẹ nhàng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi, 

giới tính, khả năng nhận thức của họ. 

Hiện, Bộ Công an đang xây dựng quy trình điều tra thân thiện để áp dụng 

thống nhất. Một số nội dung liên quan đến thiết kế phòng hỏi cung thân thiện 

được thể hiện trong Công văn số 2223/C14(P7), ngày 22/9/2006 của Cục Cảnh 

sát hình sự Bộ Công an về việc xây dựng Phòng phỏng vấn, xét hỏi thân thiện đối 

với trẻ em là nạn nhân, nhân chứng và trẻ em có hành vi vi phạm pháp luật 

Khoản 1, Điều 14 Thông tư 06/2018 quy định nếu không có nơi cư trú thì 

phải tiến hành lây lời khai bị hại dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục, bị bạo hành 

hoặc bị mua bán tại cơ sở chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật. Cơ sở 

chăm sóc trẻ em là các đơn vị được thành lập tại các địa phương theo phân cấp 

được quy định tại Điều 47 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Điều 55, 

57 của luật trẻ em năm 2016 (Do Bộ, cơ quan ngành Bộ và UBND cấp tỉnh là đơn 

vị quản lý Nhà nước) 

Thực tiễn áp dụng: Phòng điều tra thân thiện với người dưới 18 tuổi ở nước 

ta hiện nay đang xây dựng mô hình thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, 

Đồng Tháp, Hồ Chí Minh và mở rộng một số địa phương khác do Cục Cảnh sát 

hình sự cùng Unicef hướng dẫn và hỗ trợ trang thiết bị. Tại những nơi này việc bố 

trí bàn ghế và các trang thiết bị để trẻ cảm thấy thoải mái; Khi giải lao, các em 

được đọc truyện và sử dụng những đồ chơi có sẵn trong phòng; bàn ghế được bố 

trí mẫu mã gần gũi; vị trí ngồi của trẻ em gần với người đại diện, trang bị vật 

dụng tiện lợi như tủ lạnh, điều hòa, cán bộ khi lấy lời khai mặc thường phục,có 

thái độ thân thiện, nhẹ nhàng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi… 



Câu 10. Thông tư liên tịch số 06/2018 chưa có quy định hướng dẫn việc đối 

chất mặc dù biện pháp này đã được quy định tại Khoản 6 Điều 421 BLTTHS. 

Điều này có gây trở ngại gì cho quá trình áp dụng trong thực tiễn?  

Trả lời: Theo quy định của pháp luật: Người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng chỉ tiến hành đối chất giữa bị hại là người dưới 18 tuổi với bị can, bị cáo để 

làm sáng tỏ tình tiết của vụ án trong trường hợp nếu không đối chất thì không thể 
giải quyết được vụ án”(Khoản 6 Điều 421) 

Bộ luật TTHS năm 2015 cũng quy định rõ về biện pháp đối chất và trình tự 

thủ tục đối chất (Điều 189) 

Vì vậy việc tiến hành đối chất giữa bị hại là người dưới 18 tuổi với bị can, bị 
cáo được tiến hành theo quy định chung. 

Tuy nhiên thực tiễn để đạt được mục đích trong hoạt động tố tụng đối với 

người dưới 18 tuổi cần ưu tiên thực hiện đối chất trong môi trường thân thiện, gần 

gũi (đặc biệt với bị hại) 

III. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC ÁP DỤNG THÔNG TƯ LIÊN 

TỊCH SỐ 03/2018 (14 câu) 

Câu 1. Trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị 
khởi tố hoặc khi lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người đang 

bị tạm giữ, thực nghiệm điều tra có được áp dụng biện pháp ghi âm hoặc ghi hình 

có âm thanh theo quy định của TTLT 03 không? 

Trả lời: Nếu xét thấy cần thiết thì cơ quan đang thụ lý vẫn có thể quyết định 

tiến hành việc ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của TTLT 03. Tuy 

nhiên, đối với các trường hợp thực nghiệm điều tra, xem xét dấu vết, khám nghiệm 

hiện trường, tử thi, nhận dạng, tại các Điều 202 đến 206 BLTTHS cũng đã có quy 

định cụ thể, đầy đủ về việc lấy lời khai, lập biên bản, mô tả, chụp ảnh, vẽ sơ đồ, 

ghi hình trong các giai đoạn…Do vậy không thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình 

có âm thanh đối với các hoạt động này. 

Câu 2. Thông tư 03 có hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2018, nhưng đến nay 

còn nhiều khó khăn,bất cập về đội ngũ cán bộ chuyên môn cũng như  về cơ sở vật 

chất, vậy giải pháp để khắc phục tình trạng trên như thế nào ? 

Trả lời: Ngày 11/9/2019 Thủ tướng Chính phủ đã có QĐ số 1172/QĐ-Ttg 

phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện 

việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can theo quy định của 



BLTTHS năm 2015. Thống nhất từ ngày 01/01/2020 sẽ thực hiện việc ghi âm, ghi 

hình có âm thanh việc hỏi cung trên phạm vi toàn quốc. Về con người, Vụ 15 đã 

có Đề án cụ thể; Về vật chất Văn Phòng VKSTC cũng đã xây dựng đề án chờ phê 

duyệt. 

Câu 3.Trong một vụ án có nhiều bị can, mỗi bị can phải hỏi cung nhiều lần, 

vậy lần hỏi cung nào cũng phải thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh 

không? Nếu như vậy sẽ khó thực hiện do không đảm bảo đủ thời gian trong quá 

trình giải quyết vụ án? 

Trả lời: Theo quy định tại khoản 6 Điều 183 BLTTHS2015: Việc hỏi cung bị 
can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm 

thanh. Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm 

thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng. Như vậy cần hiểu là việc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can là 

bắt buộc, các địa phương, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện quy định này.  

Câu 4. Khi tiến hành hỏi cung, lấy lời khai tại nơi ở của người dưới 18 tuổi 

có được thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định của TTLT 

03 không? 

Trả lời: Khi tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi trước tiên phải bảo 

đảm thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục quy định áp dụng đối với người dưới 

18 tuổi. Còn trong qúa trình hỏi cung, lấy lời khai của họ nếu Cơ quan tố tụng áp 

dụng việc ghi âm, ghi hình có âm thanh cần phải hỏi ý kiến họ và người giám hộ, 

bảo vệ quyền lợi cho họ; nếu họ nhất trí thì thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm 

thanh; nếu họ không nhất trí thì không thực hiện việc ghi âm, ghi hình.Việc ghi 

âm, ghi hình có âm thanh tại nơi ở của người dưới 18 tuổi được thực hiện theo 

quy định chung tại TT 03 và Quy trình tạm thời 264. 

 Câu 5. Sau khi kết thúc việc ghi âm và ghi hình có âm thanh, Điều tra viên 

và Kiểm sát viên có phải kiểm tra nghe hay xem lại không? thiết bị lưu giữ ghi âm 

hay ghi hình có phải niêm phong không?  

Trả lời: Sau khi kết thúc ghi âm, ghi hình cán bộ ghi lời khai phối hợp với 

cán bộ chuyên môn sao chép ra thiết bị lưu giữ và lập biên bản giao nhận. Do 

thiết bị ghi âm và ghi hình là các thiết bị điện tử, có thao tác của cán bộ kỹ thuật 
nên sau khi kết thúc không cần phải kiểm tra lại, nếu Kiểm sát viên thấy cần thiết 



thì có thể kiểm tra. Theo thông tư 03 không quy định phải niêm phong thiết bị lưu 

giữ ghi âm hay ghi hình. 

Câu 6. Nếu người được ghi lời khai yêu cầu nghe hoặc xem lại buổi ghi âm 

hoặc ghi hình thì có cho họ nghe hoặc xem lại không? 

Trả lời: Biên bản hỏi cung, lấy lời khai sau khi kết thúc đã được thông quả 
cho người khai nhất trí ký tên, nên không cần thiết cho nghe hoặc xem lại buổi 

ghi âm hoặc ghi hình. Bên cạnh đó, không có quy định nào bắt buộc cho người 

được ghi lời khai phải được nghe hoặc xem lại buổi ghi âm hoặc ghi hình. 

Câu 7. Trường hợp đang hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện 

theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội tại cơ sở giam giữ, trụ sở Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra mà thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh xảy ra sự cố kỹ thuật 

nhưng bị can hoặc các đối tượng khác đồng ý khai tiếp không cần ghi âm hoặc 

ghi hình có âm thanh thì xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư số 03; khoản 1 

Điều 7, điểm d khoản 1 Điều 11 Quy trình tạm thời số 264 đều quy định “Trường 

hợp đang hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân thương mại phạm tội mà thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh xảy ra sự 

cố kỹ thuật thì phải dừng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai”. Bên cạnh đó, Khoản 6 

Điều 183 Bộ luật tố tụng hình sự quy định các trường hợp hỏi cung tại địa điểm 

nêu trên phải có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Do vậy, mặc dù bị can hoặc 

người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội có đồng ý tiếp 

tục khai báo trong trường hợp này thì ĐTV, KSV cũng phải dừng buổi hỏi cung 

và ghi rõ lý do vào biên bản, có xác nhận của Cán bộ chuyên môn. 

Tuy nhiên, việc có ghi âm, ghi hình để đảm bảo tính khách quan trong hoạt 
động  điều tra. Trong thực tế trường hợp có luật sư, người bào chữa tham gia thì 

buổi hỏi cung bị can, lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân 

thương mại phạm tội không có ghi âm, ghi hình vẫn đảm bảo tính khách quan. 

 Do đó, nên kiến nghị sửa đổi BLTTHS. 

Câu 8. Cần có quy định về việc sao chép dữ liệu vào thiết bị nào để thống 

nhất và đảm bảo việc quản lý an toàn, bảo mật, đảm bảo tính khả thi trong quá 

trình xét xử ? 

Trả lời: Thông tư 03 không quy định việc lưu trữ vào thiết bị ngoại vi cụ thể 
nào, do vậy các địa phương, đơn vị tùy theo điều kiện của đơn vị mình để lựa 



chọn thiết bị lưu trữ phù hợp, đảm bảo việc lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình có 

âm thanh vào thiết bị ngoại vi thuận lợi cho việc khai thác,sử dụng; 

Câu 9. Quy định về việc sao chép và sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình 

có âm thanh (tài liệu vụ án) được quy định tại khoản 4 Điều 166 BLTTHS, khoản 

2 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 TT 03 là không thống nhất, đã gây ra nhiều cách hiểu 

và áp dụng khác nhau trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự? 

Trả lời:  Việc quy định trên về bản chất là sự thống nhất trong quá trình sao 

chép, khai thác, sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh. Theo quy định tại 
khoản 4 Điều 166 BLTTHS và khoản 1 Điều 7 TTLT 03, để phục vụ ngay trong 

giai đoạn điều tra thì kết thúc buổi hỏi cung, lấy lời khai, nếu xét thấy cần thiết thì 

yêu cầu ĐTV sao chép ngay nội dung buổi làm việc vào thiết bị ngoại vi để phục 

vụ trong quá trình giải quyết vụ án (khi bị can thay đổi lời khai…). Còn khi kết 

thúc giai đoạn điều tra, truy tố thì theo quy định tại khoản 2 Điều 6 TTLT 03, cán 

bộ chuyên môn phải tiến hành sao chép toàn bộ dữ liệu kết quả ghi âm hoặc ghi 

hình có âm thanh thu thập được để CQĐT chuyển bản sao chép tổng hợp đó theo 

hồ sơ vụ án phục vụ cho từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. 

Câu 10. Việc niêm phong và thời hạn bảo quản, lưu trữ đối với các thiết bị 
sao chép dữ liệu lưu trữ được thực hiện như thế nào? 

Trả lời: Các quy định việc sao chép, niêm phong, lưu trữ đối với các dữ liệu ghi 

âm hoặc ghi hình có âm thanh được thực hiện theoquy định tại Quy trình tạm thời 

264 (Điều 8, Điều 12, Điều 14, Điều 15).Về chế độ và thời hạn bảo quản, lưu trữ nội 

dung ghi âm, ghi hình có âm thanh sẽ được thực hiện theo chế độ lưu trữ hồ sơ vụ án. 

Câu 11. Trong giai đoạn giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm định vụ án hình sự 

có được sử dụng kết quả các dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh không? 

Trả lời: Được sử dụng trong giai đoạn giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm 

định vụ án hình sự, vì dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh là chứng cứ của vụ án 

được thu thậphợp pháp theo quy định của Bộ luật TTHS. 

Câu 12. Các dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm thanh được sử dụng như thế nào 

trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm định vụ án hình sự? 

Trả lời: Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 03 quy định “Kết quả ghi âm hoặc ghi 

hình có âm thanh cũng được sử dụng trong quá trình kiểm tra việc chấp hành 

pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

thẩm định vụ án hình sự”. Tuy nhiên, Thông tư mới chỉ quy định việc sử dụng kết 



quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử mà 

chưa quy định việc sử dụng, bảo quản, lưu giữ các dữ liệu ghi âm, ghi hình có âm 

thanh như thế nào trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm định vụ án hình sự. 

Điều 14 Quy trình tạm thời số 264 cũng chưa quy định rõ về vấn đề này. Do đó, 

cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung Thông tư 03 và Quy trình tạm thời. 

Câu 13. Cán bộ chuyên môn (sử dụng, quản lý các phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh) phục vụ buổi hỏi cung, lấy lời khai thì có 

cần phải được phân công bằng Quyết định tố tụng để tham gia hay không? 

Trả lời: Cán bộ chuyên môn không phải là người tiến hành tố tụng, do vậy 

không phải có Quyết định tố tụng phân công họ tham gia trong quá trình hỏi 

cung, lấy lời khai. 

Câu 14. Cán bộ chuyên môn có phải giữ bí mật điều tra không? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 177 BLTTHS về Không được tiết lộ bí mật 

điều tra thì không quy định việc Cán bộ chuyên môn phải giữ bí mật điều tra là 

thiếu sót. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03 có quy định một trong 

các hành vi bị nghiêm cấm là “… làm lộ, lọt thông tin vụ án”. Do đó, Cán bộ 

chuyên môn buộc phải có trách nhiệm giữ bí mật điều tra. 

IV. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG QUY TRÌNH TẠM THỜI KIỂM 

SÁT VIỆC GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂMTHANH (10 câu) 

Câu 15. Tại khoản 1 Điều 4 Quy trình tạm thời quy định “Việc hỏi cung bị 
can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở Cơ quan có thẩm quyền điều tra phải được ghi 

âm hoặc ghi hình có âm thanh” là chưa phù hợp vì đối với những vụ án phạm tội 

quả tang, chứng cứ rõ ràng nếu vẫn áp dụng quy định này thì thủ tục thêm phức 

tạp và không cần thiết. 

Trả lời: “Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở Cơ quan có 

thẩm quyền điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh” đây là quy 

định bắt buộc (theo quy định tại Khoản 6 Điều 183 BLTTHS, Điểm c Khoản 2 

Điều 5 TTLT số 03), nên phải thực hiện, bởi đây là biện pháp chống oan sai, ép 

cung, bức cung hoặc nhục hình và đặc biệt chống phản cung. 

Câu 16. Khoản 3 Điều 6 Quy trình tạm thời quy định: Sắp xếp chỗ ngồi của 

Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, bị can, người được ghi lời khai và 

những người tham gia tố tụng khác ... Đảm bảo việc bố trí thiết bị, vị trí ngồi của 

người hỏi cung, bị can và những người khác đúng trình tự quy định pháp luật. 



Vậy những trình tự quy định của pháp luật là những trình tự nào? căn cứ? Hiện 

nay BCA chưa có quy định thì quy định này có áp dụng trong quá trình kiểm sát 

đối với CQĐT thuộc ngành Công an không? 

Trả lời: Việc quy định như trên là căn cứ vào Quy trình thực hiện ghi âm 

hoặc ghi hình có âm thanh trong giai đoạn khởi tố, điều tra của CQĐT Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-VKSTC ngày 

05/6/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và dự thảo Quy trình ghi âm hoặc ghi 

hình ... của Bộ Công an cũng với tinh thần giống như Quy trình của CQĐT Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao.Hiện nay hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc ghi 

âm, ghi hình có âm thanh chưa được triển khai thực hiện thống nhất. Trước mắt 

khi CQĐT thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì vẫn kiểm sát đối với 

những nội dung CQĐT có khả năng thực hiện, sau này nếu BCA có quy định 

khác thì VKSNDTC sẽ có điều chỉnh cho phù hợp. 

Câu 17. Tại khoản 1 Điều 10 Quy chế quy định: “Trước khi tiến hành các 

hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai thì Kiểm sát viên được phân công thụ lý 

phải xây dựng kế hoạch hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm 

thanh trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt...”. Việc phê duyệt là không cần 

thiết, vì chờ phê duyệt làm mất đi tính chủ động của KSV. 

Trả lời: Ngành Kiểm sát hoạt động theo chế độ Thủ trưởng chế. Do vậy, 

việc phê duyệt kế hoạch của KSV là nhiệm vụ, trách nhiệm của người lãnh đạo 

quản lý, nên không thể cho rằng không cần thiết. Trên thực tế nhiều trường hợp 

KSV chủ động thực hiện nhiệm vụ không qua phê duyệt, khi xảy ra sự cố đều 

cho rằng KSV tự ý làm không báo cáo, nên không có căn cứ quy kết trách nhiệm 

cá nhân trong đó có người lãnh đạo, quản lý.  

Câu 18. Trường hợp lấy lời khai xong người được lấy lời khai đề nghị bổ 

sung hoặc sửa chữa thì có phải tiếp tục ghi âm, ghi hình không ? Hoặc trường 

hợp nội dung ghi tại biên bản với bản ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh có sai 

sót, chưa đảm bảo chính xác giữa biên bản ghi và dữ liệu được ghi âm hoặc ghi 

hình thì phải xử lý như thế nào? 

 Trả lời: Tại Điều 8 và Điều 12 của Quy trình đã quy định: Khi kết thúc 

buổi hỏi cung, lấy lời khai, Điều tra viên, Kiểm sát viên thông báo cho bị can, 

người được lấy lời khai là buổi hỏi cung kết thúc và nhấn nút kết thúc, phải đọc rõ 

thời gian kết thúc và ghi vào biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai. Trường hợp 

bị can, người được lấy lời khai muốn khai bổ sung hoặc đề nghị sửa chữa biên 



bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai hoặc tự viết bổ sung vào biên bản hỏi cung, 

biên bản ghi lời khai thì vẫn phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. 

Trường hợp kết thúc buổi hỏi cung hoặc lấy lời khai, sau khi tiến hành đối 

chiếu giữa nội dung ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh với biên bản ghi lời khai, 

nếu phát hiện có sự sai lệch, không thống nhất thì Điều tra viên, cán bộ hỏi cung, 

Kiểm sát viên cần phải viết bổ sung (sửa lại, đính chính lại) các nội dung ở biên 

bản ghi lời khai. Quá trình sửa, đính chính bổ sung lại đều phải được ghi âm hoặc 

ghi hình có âm thanh đầy đủ như quy định trên. 

Câu 19. Việc quy định cán bộ chuyên môn xác nhận khi việc ghi âm hoặc 

ghi hình có âm thanh xảy ra sự cố hoặc không bố trí được có phù hợp không? và 

việc giao cho cán bộ chuyên môn bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình điều 

này chưa đảm bảo tính bảo mật đối với các vụ án hình sự hay không? 

Trả lời: Cán bộ chuyên môn là cán bộ thuộc biên chế CQĐT, VKS có phẩm 

chất, có trình độ chuyên môn, khi hỏi cung họ chịu trách nhiệm về các thao tác kỹ 

thuật, nên khi xảy ra sự cố, hoặc không bố trí được thì việc yêu cầu họ ký xác 

nhận về sự cố kỹ thuật là phù hợp, được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 

TTLT số 03. Việc phụ trách máy ghi âm, ghi hình, kho tàng và thao tác sao lưu là 

do bộ phận chuyên môn, nên việc bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình do 

họ là phù hợp với thực tế. 

Câu 20. Kết quả ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can, lấy lời 

khai đã được bảo quản lưu trữ đầy đủ tại hệ thống máy chủ để đảm bảo an toàn, 

bí mật, vậy khi cán bộ chuyên môn sao chép dữ liệu kết quả ghi âm hoặc ghi hình 

có âm thanh vào thiết bị ngoại vi lưu trữ dữ liệu và bàn giao cho cán bộ hỏi cung, 

lấy lời khai để đưa vào hồ sơ vụ án có cần tiến hành thủ tục niêm phong thiết bị 
ngoại vi lưu trữ dữ liệu hay không 

Trả lời: Dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị ngoại vi đi kèm với hồ sơ vụ án 

và có giá trị như biên bản lấy lời khai. Quá trình thực hành quyền công tố, KSĐT 

Kiểm sát viên cần kiểm tra đối chiếu với Biên bản lấy lời khai khi cần thiết nên 

không niêm phong. 

Câu 21. Đối với trường hợp bị can tại ngoại có được đưa vào trại tạm giam 

để thực hiện hiện việc hỏi cung có ghi âm, ghi hình có âm thanh không? 

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Quy trình tạm thời về kiểm sát 

việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra “Kiểm 

sát viên không được đưa bị can tại ngoại vào hỏi cung ở cơ sở giam giữ, trừ 



trường hợp đối chất với bị can đang bị tạm giam”. Như vậy, chỉ được đưa bị can 

tại ngoại vào trại tạm giam để thực hiện việc ghi âm, ghi hình khi tiến hành đối 

chất với bị can khác trong vụ án mà đang bị tạm giam. 

Câu 22. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy trình tạm thời có quy định 

trường hợp có thể ghi âm, ghi hình có âm thanh là “Đối chất theo quy định tại 

khoản 4 Điều 189 BLTTHS”. Vậy khi tiến hành đối chất có bị can tham gia thì có 

bắt buộc phải ghi âm, ghi hình có âm thanh không? 

Trả lời: Trường hợp này không bắt buộc phải ghi âm, ghi hình có âm thanh. 

Vì theo quy định tại Khoản 4 Điều 189 BLTTHS và Khoản 2 Điều 4 Quy trình thì 

việc đối chất có thể ghi âm, ghi hình có âm thanh, mà không bắt buộc. Hoạt động 

đối chất khác với hoạt động hỏi cung bị can.  

Câu 23. Điều 9 Quy chế tạm thời quy định: Nếu xét thấy cần thiết thì yêu 

cầu Điều tra viên chuyển giao cho Kiểm sát viên dữ liệu lưu trữ để kiểm sát, nội 

dung này có mâu thuẫn với khoản 5 Điều 88 BLTTHS quy định về việc chuyển 

giao tài liệu không? 

Trả lời: Dữ liệu lưu trữ ghi âm, ghi hình là tài liệu điều tra vụ án nên phải 

chuyển giao theo quy định tại khoản 5 Điều 88 BLTTHS và được bảo quản, lưu 

giữ, chuyển giao, sử dụng theo hướng dẫn, quy định tại Thông tư 03 và Quy trình 

về hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm ghi hình. Do đó không có mâu thuẫn. 

Câu 24. Trường hợp nào Kiểm sát viên phải trực tiếp kiểm sát việc ghi âm 

ghi hình có âm thanh?  

 Trả lời: Tất cả các trường hợp có căn cứ xác định là có vi phạm thì KSV 

đều phải trực tiếp kiểm sát việc ghi âm ghi hình có âm thanh, theo quy định tại 
khoản 1 Điều 5 Thông tư 03./.  

 

 


	Công văn số 128/VKSTC-V3 ngày 10/01/2018 về việc xử lý hành vi liên quan đến pháo 
	Công văn số 196/VKSTC-V14 ngày 15/01/2020 về việc ban hành Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác THQCT, KSKT, ĐT và TT
	Công văn số 994/VKSTC-V3 ngày 09/4/2012 về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự
	Công văn số 1290/VKSTC-V4 ngày 11/4/2016 về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc khi giải quyết án ma túy
	Công văn số 1313/VC2-VP ngày 03/7/2020 về việc quán triệt, thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
	Công văn số 1454/VKSTC-V14 ngày 22/4/2016 về việc áp dụng pháp luật xử lý hành vi đánh bạc
	Công văn số 1456/VKSTC-V4 ngày 13/4/2018 về việc hướng dẫn các tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
	Công văn số 2319/VKSTC-V4 ngày 03/6/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ
	Công văn số 2807/VKSTC-V3 ngày 28/7/2017 về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa, xảy ra từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/01/2017
	Công văn số 2858/VKSTC-V7 ngày 09/7/2018 về việc thực hiện Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước
	Công văn số 2878/VKSTC-V4 ngày 25/7/2016 về việc hướng dẫn giải quyết án ma túy theo TTLT số 08
	Công văn số 2941/VKSTC-V1 ngày 17/7/2018 về việc đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm 2018
	Công văn số 3010/VKSTC-V14 ngày 09/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS năm 2015
	Công văn số 3221/VKSTC-V14 ngày 23/7/2019 về việc áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
	Công văn số 3324/VKSTC-V4 ngày 31/7/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020
	Công văn số 3544/VKSTC-V14 ngày 07/8/2019 về việc trả lời thỉnh thị vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật hình sự
	Công văn số 5024/VKSTC-V14 ngày 19/11/2018 về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của BLTTHS và nghiệp vụ THQCT, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự trong ngành KSND
	Công văn số 5887/VKSTC-V14 ngày 05/12/2019 về việc giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và thi hành án hình sự
	Công văn số 6210/VKSTC-V14 ngày 27/12/2019 về việc triển khai thi hành một số nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC ngày 29/01/2019 công tác quản lý, tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
	Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 05/8/2020 công tác kiểm sát bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm của Viện kiểm sát nhân dân
	Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự
	Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 24/9/2020 Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án Giết người, Huỷ hoại tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp
	Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 13/9/2019 công tac quản lý các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội
	Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật hình sự
	Hướng dẫn số 38/HD-VKSTC ngày 24/12/2019 lập yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc
	Thông báo số 158/TB-VKSTC ngày 18/4/2019 Kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát 
	Thông báo số 362/TB-VKSTC ngày 24/10/2017 một số vấn đề cần lưu ý trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
	Thông báo số 469/TB-VKSTC ngày 08/10/2018 Kết luận của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ 
	Thông báo số 479/TB-VKSTC ngày 29/12/2017 ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết các vụ án về tội phạm tham nhũng, chức vụ và kinh tế
	Thông báo số 981/TB-VKSTC ngày 03/12/2019 Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 06/12/2013 và sơ kết 01 năm thực hiện các Quyết định số 169, số 170 ngày 02/5/2019 của Viện trưở
	Trả lời vướng mắc về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng dưới 18 tuổi (Tài liệu tập huấn Thông tư liên tịch số 06 ngày 06/10/2020 của VKSND tối cao)



