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

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện;
- Trưởng các phòng trực thuộc Viện kiểm sát

 nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Công văn số 2245/VKSTC-VP ngày 17/7/2014 của Viện kiểm
sát nhân dân (Viện KSND) tối cao về việc xây dựng báo cáo của Viện trưởng
Viện KSND tối cao tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; Viện KSND tỉnh Sóc
Trăng yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện và trưởng các
phòng trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

- Xây dựng báo cáo tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
theo quy định tại điểm 6, Điều 8 Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý
công tác trong Ngành (kèm theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 13/7/2012
được bổ sung theo Quyết định số 122/QĐ-VKSTC ngày 28/3/2013 của Viện
trưởng Viện KSND tối cao) và Hướng dẫn xây dựng báo cáo tình hình vi phạm
trong hoạt động tư pháp, trên cơ sở số liệu báo cáo thống kê vi phạm pháp luật
trong hoạt động tư pháp.

Lưu ý: Báo cáo cần đánh giá tình hình vi phạm pháp luật trong các lĩnh
vực hoạt động tư pháp; nêu các vi phạm điển hình của Cơ quan điều tra trong
việc khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, trong hoạt động thu thập
chứng cứ, lập hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng các thủ tục tố tụng; tổng số kiến
nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm
pháp luật trong hoạt động điều tra; kết quả tiếp thu, sửa chữa, khắc phục vi
phạm. Nêu những vi phạm pháp luật phổ biến của những người tham gia tố tụng,
của luật sư, người giám định, người phiên dịch; các kiến nghị của Viện kiểm sát
với cơ quan quản lý luật sư, giám định, phiên dịch (nếu có);… Báo cáo phải có đủ
số liệu, nội dung để dẫn chứng, minh họa.

Ngoài báo cáo nêu trên, Viện KSND cấp huyện và các phòng trực thuộc
có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số liệu đưa vào các phụ lục gởi kèm theo Công
văn này.

- Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xây dựng các báo cáo
thống kê về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;
báo cáo thống kê về vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp để phục vụ việc
tổng hợp báo cáo chung của hai cấp.
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Nhận được Công văn này đề nghị Viện trưởng Viện KSND cấp huyện,
Trưởng các phòng trực thuộc xây dựng báo cáo phải đạt chất lượng, đảm bảo số
liệu chính xác, đầy đủ những nội dung, yêu cầu nêu trên và gởi về Văn phòng
Viện KSND tỉnh gồm 02 thời điểm và 02 báo cáo như sau:

1. Thời điểm đánh giá kết quả công tác và lấy số liệu xây dựng báo cáo từ
ngày 01/10/2013 đến 31/7/2014 (10 tháng) gởi về Văn phòng Viện KSND tỉnh
chậm nhất vào sáng ngày 05/8/2014 qua địa chỉ Email (tmman@vks.gov.vn) để
tổng hợp báo cáo gởi về Viện KSND tối cao trước ngày 11/8/2014.

2. Thời điểm đánh giá kết quả công tác và lấy số liệu xây dựng báo cáo từ
ngày 01/8/2014 đến 30/9/2014 (02 tháng) gởi về Văn phòng Viện KSND tỉnh
chậm nhất là sáng ngày 06/10/2014 qua địa chỉ Email (tmman@vks.gov.vn) để
tổng hợp báo cáo gởi về Viện KSND tối cao trước ngày 10/10/2014.

Ghi chú: các phòng trực thuộc báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của
phòng, Viện KSND cấp huyện báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm
quyền của đơn vị trên từng lĩnh vực công tác theo mẫu báo cáo và các phụ lục gởi
kèm .

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Viện;
- Lưu: TH, VT.
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