BÀI VIẾT
Đăng ký tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa
liềm vàng) lần VI – năm 2019 của Viện KSND huyện Hớn Quản
Tiêu đề: Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết
các vụ án ma túy trong 10 năm (từ ngày 01/11/2009 đến ngày 30/8/2019) của Viện
KSND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Người dự thi: Dương Văn Sáu – Kiểm sát viên - Viện KSND huyện Hớn Quản.
Huyện Hớn Quản được thành lập vào ngày 11 tháng 8 năm 2009 theo Nghị
quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trên cơ sở một phần của huyện Bình Long trước
đây; là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn, tội
phạm về ma túy, tuy nhiên thời gian gần đây tình hình về ma túy diễn biến rất phức
tạp, tính chất, thủ đoạn phạm tội ngày càng nguy hiểm, tinh vi hơn. Số vụ ma túy bị
các cơ quan chức năng phát hiện có chiều hướng gia tăng, qua đó lực lượng chức
năng cũng phát hiện, khám phá nhiều các loại ma túy khác nhau như là Heroine, ma
túy tổng hợp như Ketamine, Methamphetamine, thuốc lắc…gây khó khăn không nhỏ
trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến ma túy.
Nguyên nhân của tình hình vi phạm, tội phạm ma túy tăng và diễn biến phức
tạp là do siêu lợi nhuận thu được từ việc buôn bán trái phép chất ma túy mang lại,
nhiều đối tượng bất chấp những quy định nghiêm khắc của pháp luật, bất chấp tính
mạng, giá trị đạo đức xã hội để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh
đó, còn có một nguyên nhân nữa là lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng
chống ma túy chưa ngang tầm với nhiệm vụ, các trang thiết bị, phương tiện nghiệp
vụ phục vụ cho lực lượng chuyên trách còn thiếu và hạn chế về công nghệ, chế độ đãi
ngộ đối với những người trực tiếp công tác trong hoạt động trinh sát, điều tra, truy tố
và xét xử chưa được quan tâm đúng mức và thỏa đáng. Công tác tuyên truyền, giáo
dục còn nhiều bất cập, mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu do vậy chưa huy
động được sức mạnh của cả cộng đồng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy
hiện nay.
Được sự quan tâm của cấp ủy địa phương và lãnh đạo Viện KSND cấp trên
trực tiếp nên trong 10 năm vừa qua, trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma
túy và công tác giải quyết các án liên quan đến ma túy của Viện KSND huyện Hớn
Quản đạt nhiều kết quả tích cực; đơn vị chưa có trường hợp nào bị oan sai, chưa có

trường hợp nào đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc hết thời hạn điều
tra không chứng minh được tội phạm liên quan đến án ma túy và chưa có vụ án nào
tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự về ma túy. Tỷ lệ trả điều tra bổ sung giữa các cơ
quan tiến hành tố tụng chiếm tỷ lệ nhỏ, có 02 vụ/03 bị can. Về kết quả thực hành
quyền công tố, trong 10 năm qua Viện KSND huyện đã kiểm sát điều tra 75 vụ/99 bị
can; truy tố 72 vụ/98 bị can và kiểm sát xét xử 68 vụ/95 bị can.
Nhiều đối tượng phạm tội với tính chất nghiêm trọng, mua bán, tàng trữ với số
lượng ma tuý lớn, đều bị Viện kiểm sát truy tố và bị Toà án xét xử với mức án cao
trên 10 năm tù, đồng thời Viện kiểm sát và Tòa án đã phối hợp liên ngành đưa ra xét
xử lưu động những vụ án ma túy nổi cộm, vụ án ma túy được dư luận quan tâm để
góp phần tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội. Kết quả đấu tranh
phòng chống tội phạm ma túy có hiệu quả rất cao, có chất lượng. Đã góp phần tích
cực vào việc giữ gìn và ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, tạo điều kiện
thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua.
Đối với những vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng tham gia, có thể ảnh
hưởng đến tình hình trật tự an ninh tại địa phương, những vụ việc khó khăn phức tạp
thì trực tiếp lãnh đạo Viện kiểm sát tham gia và chỉ đạo việc thu thập chứng cứ, khám
nghiệm hiện trường ngay từ khi mới tiếp nhận tin báo; đồng thời phối hợp chặt chẽ
cơ quan liên quan để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết, truy bắt đối tượng
liên quan đến ma túy. Để từ đó phát hiện những thiếu sót, vi phạm thủ tục tố tụng để
kịp thời khắc phục ngay ở giai đoạn điều tra. Việc thực hiện tốt chức năng thực hành
quyền công tố ở giai đoạn điều tra làm giảm bớt đáng kể tình trạng trả điều tra bổ
sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và không để xảy ra trường hợp nào oan sai.
Điều đó được thể hiện ở tỷ lệ trả điều tra trong 10 năm qua chỉ có 0,26 % trên tổng số
vụ án đã khởi tố 75 vụ và không có trường hợp nào bị oan sai liên quan đến án ma
túy. Trong số án trả điều tra bổ sung có 01 vụ/01 bị can Tòa án trả liên quan đến
Công văn số 234 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bắt buộc phải giám định
hàm lượng các chất thu giữ nghi là ma túy và 01 vụ/02 bị can do phát sinh tình tiết
mới tại phiên tòa nên Tòa án ra quyết định trả điều tra bổ sung.
Để đạt được những kết quả đó không chỉ dựa vào tinh thần, thái độ và trách
nhiệm của lãnh đạo, kiểm sát viên, cán bộ trong đơn vị mà đó còn thể hiện sự phối
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Hớn Quản. Ngay từ khi tiếp
nhận tin báo hoặc bắt quả tang những đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép
chất ma túy, Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát để việc bắt giữ đối

tượng, sau đó gia hạn tạm giữ và khởi tố đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Do
làm chặt chẽ từ khâu tiếp nhận tin báo, cộng thêm quá trình thực hiện tốt chức năng
thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra của Viện kiểm sát nên các vụ án được
giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật. Trong các vụ án KSV đều xây
dựng kế hoạch kiểm sát, đề ra yêu cầu điều tra đúng trọng tâm và kịp thời cùng ĐTV
tham gia hỏi cung bị can sau khởi tố, tham gia kiểm sát chặt chẽ quá trình nhận dạng,
đối chất, xác định hiện trường vụ án, đồng thời trực tiếp KSV hỏi cung bị can, người
làm chứng, người liên quan để làm rõ nội dụng vụ án để không làm oan người có tội
và không để bỏ lọt tội phạm, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

