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Ch¬ng I

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VÀ ỦY BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

§iÒu 1. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ViÖn trëng

1. ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh Sãc Tr¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn
trëng ViÖn KSND Tèi cao vµ Ban Thường vụ TØnh ñy Sãc Tr¨ng vÒ tæ chøc vµ ho¹t
®éng cña ViÖn KSND tØnh Sãc Tr¨ng.

2. ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n :

2.1. C¨n cø vµo chØ thÞ, kÕ ho¹ch cña ViÖn trëng ViÖn KSND Tèi cao; nghÞ
quyÕt vÒ môc tiªu, ph¬ng híng nhiÖm vô cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh ®Ò ra kÕ
ho¹ch, ch¬ng tr×nh c«ng t¸c trong tõng thêi gian, ®ång thêi chØ ®¹o kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn vµ s¬, tæng kÕt rót kinh nghiÖm.

2.2. QuyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô, vÒ
tæ chøc, c¸n bé; s¾p xÕp bé m¸y, lu©n chuyÓn, điều động, tuyÓn dông, ®µo t¹o, båi
dìng c¸n bé; thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¸n bé theo quy chế ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé cña
ViÖn KSND Tèi cao vµ Ban Thường vụ TØnh ñy.

2.3. DuyÖt ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c vµ tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc
hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c kiÓm s¸t cña c¸c Phßng nghiÖp vô, ViÖn KSND
huyÖn, thị xã, thµnh phè (ViÖn KSND cÊp huyÖn) nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt kÕ
ho¹ch cña ViÖn KSND tØnh vµ chØ thÞ cña ViÖn KSND Tèi cao ®Ò ra hµng n¨m.

2.4. Tham dự hoÆc ñy quyÒn c¸c Phã viÖn trëng dù c¸c cuéc häp cña ñy
ban thÈm ph¸n Tßa ¸n cïng cÊp, Ban Nội chính Tỉnh ủy ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc
cã liªn quan ®Õn viÖc ¸p dông ph¸p luËt trong c«ng t¸c xÐt xö vµ ho¹t ®éng cña
ngµnh ë ®Þa ph¬ng.

2.5. Trực tiếp phụ trách một số đơn vị trực thuộc; phân công c¸c Phã ViÖn
trëng ViÖn KSND tØnh trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè phòng nghiÖp vô, mét sè ViÖn
KSND cÊp huyÖn nh»m thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ngµnh trong hai cấp
kiÓm s¸t Sãc Tr¨ng.

2.6. Trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c v¨n phßng, tæ chøc c¸n bé, c¬ yÕu, thống kê
tội phạm vµ công nghệ thông tin, c«ng t¸c kiÓm tra toµn diÖn cña hai cÊp KiÓm s¸t;
chñ tr× c¸c cuéc häp ñy ban kiÓm s¸t, c¸c héi nghÞ cña Ngµnh, héi nghÞ c¸n bé, c«ng
chøc c¬ quan. Lµm nhiÖm vô Chủ tịch hội đồng tuyển dụng công chức; Chñ tÞch Héi
®ång thi ®ua, khen thëng; Chñ tÞch Héi ®ång l¬ng cña ViÖn KSND tØnh; ñy viªn
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Héi ®ång tuyÓn chän KiÓm s¸t viªn ViÖn KSND cÊp tØnh, KiÓm s¸t viªn ViÖn KSND
cÊp huyÖn cña tØnh Sãc Tr¨ng.

2.7. Tæ chøc phèi hîp víi c¸c ngµnh h÷u quan, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ thùc
hiÖn c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t ph¸p theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt vµ c«ng t¸c ®Êu tranh phßng ngõa vi ph¹m, téi ph¹m ë ®Þa ph¬ng.
KiÕn nghÞ, kh¸ng nghÞ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt ®èi víi c¬ quan Nhµ níc, tæ
chøc x· héi vµ c«ng d©n thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý.

2.8. §Þnh kú hµng quý, 6 th¸ng hoÆc n¨m, chñ tr× hoÆc ñy quyÒn Phã ViÖn
trëng phô tr¸ch tiÕn hµnh héi nghÞ liªn ngµnh (C«ng an, Tßa ¸n, ViÖn kiÓm s¸t, thi
hành án dân sự) ®Ó bµn chñ tr¬ng phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c ngµnh theo quy ®Þnh
cña Th«ng t liªn ngµnh t ph¸p Trung ¬ng.

2.9. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n: QuyÕt ®Þnh, kh¸ng nghÞ, kiÕn nghÞ, th«ng b¸o,
néi quy c«ng t¸c trong ph¹m vi chøc n¨ng, quyÒn h¹n do ph¸p luËt qui ®Þnh.

2.10. B¸o c¸o theo ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè
vµ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t ph¸p ë ®Þa ph¬ng víi ViÖn trëng ViÖn KSND Tèi cao,
Thêng trùc TØnh ñy vµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh.

§iÒu 2. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n  cña Phã ViÖn trëng

1. Phã ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh, thùc nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña
ViÖn trëng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn trëng vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®îc giao.
Trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®îc ph©n c«ng, Phã ViÖn trëng thay mÆt ViÖn trëng
chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau:

1.1.Tham gia x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh, quyÕt ®Þnh vÒ c«ng t¸c
kiÓm s¸t thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch; th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n
bé, lµ thµnh viªn Héi ®ång thi ®ua, khen thëng vµ Héi ®ång l¬ng ViÖn KSND tØnh.

1.2. Trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè phßng nghiÖp vô thuéc ViÖn KSND tØnh, theo
dâi, chØ ®¹o toµn diÖn mét sè ViÖn KSND cÊp huyÖn thuéc tØnh.

1.3. ChØ ®¹o, kiÓm tra, híng dÉn nghiÖp vô c¸c ViÖn KSND cÊp huyÖn,
Phßng nghiÖp vô phô tr¸ch vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña ViÖn trëng.

1.4. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh; tham
gia thùc hµnh c«ng tè vµ kiÓm s¸t xÐt xö c¸c vô ¸n quan träng khi ®îc ViÖn trëng
ph©n c«ng.

1.5. Dù c¸c cuéc häp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c phô
tr¸ch; thay mÆt ViÖn trëng dù nh÷ng cuéc häp do ViÖn trëng ph©n c«ng, b¸o c¸o
kÕt qu¶ cña cuéc häp víi ViÖn trëng, nhÊt lµ khi cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a
ViÖn kiÓm s¸t víi c¸c ngµnh h÷u quan ®Ó ViÖn trëng xem xét vµ cã ý kiÕn.

§èi víi c¸c vô, viÖc phøc t¹p liªn quan ®Õn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ngµnh
KiÓm s¸t do d luËn vµ B¸o chÝ ph¶n ¸nh khi häp bµn gi¶i quyÕt nÕu cã quan ®iÓm
kh¸c nhau gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông th× b¸o c¸o ngay víi ViÖn trëng xem
xÐt quyÕt ®Þnh.

2. Khi ViÖn trëng ®i c«ng t¸c, Phã ViÖn trëng ®îc ph©n c«ng ñy quyÒn
cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung c¬ quan.
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§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ nguyªn t¾c lµm viÖc cña ñy ban
kiÓm s¸t

1. ñy ban kiÓm s¸t ViÖn KSND tØnh thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc
quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 LuËt Tæ chøc ViÖn KSND n¨m 2002. ñy ban kiÓm s¸t häp do
ViÖn trëng chñ tr× ®Ó th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng sau ®©y:

1.1. ViÖc thùc hiÖn ph¬ng híng, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch c«ng t¸c, chØ thÞ,
th«ng t vµ quyÕt ®Þnh cña ViÖn KSND Tèi cao.

1.2. Ph¬ng híng, nhiÖm vô, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ngµnh KiÓm s¸t Sãc
Tr¨ng.

1.3. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c kiÓm s¸t víi ViÖn KSND Tèi cao; b¸o c¸o
c«ng t¸c tríc c¸c kú häp Héi ®ång nh©n d©n tØnh.

1.4. Nh÷ng vô ¸n h×nh sù, d©n sù, h«n nh©n gia ®×nh, hµnh chÝnh, lao ®éng,
kinh doanh th¬ng m¹i và những việc khác theo quy định của pháp luật phøc t¹p vµ
cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau.

1.5. Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng kh¸c do ViÖn trëng ViÖn KSND Tèi cao quy
®Þnh.

2. ñy ban kiÓm s¸t xem xÐt vµ ®Ò nghÞ Héi ®ång tuyÓn chän KiÓm s¸t viªn
cña tØnh nh÷ng trêng hîp ®Ò nghÞ bæ nhiÖm và bổ nhiệm lại KiÓm s¸t viªn trung
cấp, KiÓm s¸t viªn sơ cấp vµ nh÷ng trêng hîp KiÓm s¸t viªn vi ph¹m kû luËt, kh«ng
®ñ tiªu chuÈn lµm KiÓm s¸t viªn;

Xem xÐt nh÷ng trêng hîp ®Ò nghÞ bæ nhiÖm KiÓm tra viªn, KiÓm tra viªn
chÝnh vµ nh÷ng trêng hîp KiÓm tra viªn vi ph¹m kû luËt, kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lµm
KiÓm tra viªn.

3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®a ra ñy ban kiÓm s¸t ®îc c¸c thµnh viªn th¶o luËn vµ
quyÕt ®Þnh tõng vÊn ®Ò. §èi víi mét sè vÊn ®Ò kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tæ chøc th¶o
luËn t¹i phiªn häp th× theo ý kiÕn chØ ®¹o cña ViÖn trëng, ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm gëi
v¨n b¶n, hå s¬, phiÕu lÊy ý kiÕn ®Õn tõng thµnh viªn ñy ban kiÓm s¸t.

NghÞ quyÕt cña ñy ban kiÓm s¸t ph¶i ®îc qu¸ nửa tæng sè thµnh viªn ñy
ban kiÓm s¸t biÓu quyÕt t¸n thµnh; trong trêng hîp biÓu quyÕt ngang nhau th× thùc
hiÖn theo phÝa cã ý kiÕn cña ViÖn trëng. NÕu ViÖn trëng kh«ng nhÊt trÝ víi ý kiÕn
cña ®a sè thµnh viªn ñy ban kiÓm s¸t th× thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña ®a sè nhng
cã quyÒn b¸o c¸o ViÖn trëng ViÖn KSND Tèi cao.

CHƯƠNG II
TR¸CH NHIÖM cña ch¸nh v¨n phßng, phã ch¸nh v¨n phßng;

trëng phßng, phã trëng phßng nghiÖp vô; kiÓm s¸t viªn;
kiÓm tra viªn chÝnh, kiÓm tra viªn vµ chuyªn viªn

§iÒu 4. Tr¸ch nhiÖm cña Ch¸nh V¨n phßng, Phã Ch¸nh V¨n phßng

1. Tr¸ch nhiÖm cña Ch¸nh V¨n phßng

1.1. Nghiªn cøu n¾m v÷ng vÒ ®êng lèi, chÝnh s¸ch, chØ thÞ, nghÞ quyÕt cña
§¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kiÓm s¸t; tæ chøc, theo dâi
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vµ qu¶n lý th«ng tin vÒ t×nh h×nh téi ph¹m, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trong
hai cÊp kiÓm s¸t; tham mu gióp l·nh ®¹o ViÖn KSND tØnh xö lý th«ng tin kÞp thêi,
chÝnh x¸c.

1.2. Dù th¶o vµ tr×nh l·nh ®¹o ViÖn KSND tØnh c¸c kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh
c«ng t¸c theo ®Þnh kú tuÇn, th¸ng, quý, s¸u th¸ng, n¨m vµ kÕ ho¹ch trªn tõng lÜnh
vùc c«ng t¸c cô thÓ; gióp l·nh ®¹o ViÖn KSND tØnh theo dâi vµ tæ chøc kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn chØ thÞ, ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c«ng t¸c, tæ chøc viÖc s¬ kÕt vµ tæng kÕt
c«ng t¸c cña ngµnh KiÓm s¸t Sãc Tr¨ng.

1.3. X©y dùng c¸c lo¹i b¸o c¸o ®Þnh kú cña Ngµnh gåm: tuÇn, th¸ng, s¸u
th¸ng vµ n¨m; c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo chøc n¨ng tæng hîp; b¸o c¸o cña ViÖn
trëng ViÖn KSND tØnh ®Ó phôc vô ViÖn trëng ViÖn KSND Tèi cao x©y dùng b¸o
c¸o tríc c¸c kú häp cña Quèc héi; b¸o c¸o cña ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh tríc
c¸c kú häp cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp; b¸o c¸o Thêng trùc TØnh ñy vÒ t×nh
h×nh téi ph¹m vµ c«ng t¸c kiÓm s¸t; c¸c b¸o c¸o phèi hîp liªn ngµnh, b¸o c¸o ®ét
xuÊt theo yªu cÇu cña ViÖn trëng.

1.4. Lµm th ký ghi chÐp néi dung c¸c cuéc häp cña l·nh ®¹o ViÖn vµ ñy
ban kiÓm s¸t, bao gåm c¶ cuéc häp ñy ban kiÓm s¸t më réng. Ph©n c«ng c¸n bé,
theo dâi ghi biªn b¶n c¸c cuéc häp, héi nghÞ vµ tËp huÊn nghiÖp vô cña c¬ quan.

1.5. Tham mu vµ gióp ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh tæ chøc kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c kiÓm s¸t; thõa lÖnh ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh qu¶n
lý nghiÖp vô hµnh chÝnh cña c¬ quan vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña V¨n phßng .

1.6. Tham mu vµ gióp ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh x©y dùng mèi quan hÖ
víi c¸c c¬ quan, ban, ngµnh trong ®Þa ph¬ng liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, chØ
®¹o, ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o ViÖn.

1.7. Tham mu vµ gióp ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh, Héi ®ång thi ®ua ViÖn
KSND tØnh tæ chøc chØ ®¹o phong trµo thi ®ua, kiÓm tra kÕt qu¶ thi ®ua, tæ chøc s¬
kÕt, tæng kÕt phong trµo thi ®ua, thùc hiÖn chÕ ®é khen thëng thi ®ua trong Ngµnh.

1.8. Tæ chøc, theo dâi, qu¶n lý c«ng t¸c v¨n th, lu tr÷ trong hai cÊp KiÓm
s¸t vÒ mÆt hµnh chÝnh t ph¸p; thùc hiÖn t¸c nghiÖp kỹ thuËt hµnh chÝnh; gióp lãnh
đạo ViÖn KSND tØnh qu¶n lý, kiÓm tra vÒ thÓ thøc vµ kỹ thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n, c¸c
quyÕt ®Þnh, kiến nghị, kh¸ng nghÞ, kÕt luËn vÒ ¸n h×nh sù, d©n sù, hµnh chÝnh, lao
®éng, kinh doanh thương mại vµ nh÷ng viÖc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; t¹m
gi÷, t¹m giam vµ thi hµnh ¸n hình sự. B¶o ®¶m phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o,
®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o ViÖn kÞp thêi, chÝnh x¸c.

1.9. Qu¶n lý thèng nhÊt c«ng t¸c tæng hîp, kÕ to¸n, v¨n th, lu tr÷ ë hai cÊp
kiÓm s¸t vµ ¸p dông chÕ ®é v¨n th t¹i c¬ quan ViÖn KSND tØnh.

1.10. Tæ chøc phôc vô tèt c¸c cuéc häp, héi nghÞ, héi th¶o, kh¸nh tiÕt; giao
tiÕp ®èi néi, ®èi ngo¹i cña c¬ quan.

1.11. Tæ chøc qu¶n lý viÖc in Ên, sao, chôp v¨n b¶n, tµi liÖu cña c¬ quan
ViÖn KSND tØnh vµ c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu göi ViÖn KSND cÊp huyÖn, c¸c phßng
nghiÖp vô thuéc ViÖn KSND tØnh.

2. Tr¸ch nhiÖm cña Phã Ch¸nh V¨n phßng
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2.1. Phã V¨n phßng lµm nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña Ch¸nh V¨n phßng,
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ch¸nh V¨n phßng vÒ nh÷ng c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng.

2.2. Thay mÆt Ch¸nh V¨n phßng gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc khi Ch¸nh V¨n
phßng ®i v¾ng vµ tham dù c¸c cuéc häp do Ch¸nh V¨n phßng ph©n c«ng.

2.3. Thêng xuyªn ph¶n ¸nh víi Ch¸nh V¨n phßng tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ c«ng
viÖc ®îc giao; cïng Ch¸nh V¨n phßng th¶o luËn thèng nhÊt vÒ ch¬ng tr×nh công
tác cña V¨n phßng.

§iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm cña Trëng phßng, Phã Trëng phßng thuộc Viện
kiểm sát tỉnh

1. Tr¸ch nhiÖm cña Trëng phßng

1.1. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn trëng VKSND tØnh, Phã ViÖn trëng phô
tr¸ch khèi vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng, qu¶n lý hµnh chÝnh nghiÖp vô vµ ®iÒu hµnh
ho¹t ®éng cña phßng.

1.2. C¨n cø vµo nhiÖm vô, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ViÖn KSND Tèi cao, híng
dÉn nghiÖp vô cña Vô nghiÖp vô, kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ViÖn KSND tØnh ®Ó x©y
dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña phßng vµ chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh
c«ng t¸c ®· ®Ò ra.

1.3. Qu¶n lý chÆt chÏ ®éi ngò c¸n bé, ph©n c«ng c¸n bé trong phßng; duy tr×
häp phßng theo ®Þnh kú ®Ó tæ chøc rót kinh nghiÖm nghiÖp vô, lÒ lèi, phong c¸ch lµm
viÖc.

1.4. Phèi hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô trong c¬ quan, V¨n phßng tæng hîp,
ViÖn KSND cÊp huyÖn vµ c¸c phßng chøc n¨ng cña c¬ quan h÷u quan ®Ó thùc hiÖn
tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng.

1.5. Thùc hiÖn nhiÖm vô híng dÉn nghiÖp vô ®èi víi ViÖn KSND cÊp huyÖn
vµ ra c¸c v¨n b¶n vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô;

2. Tr¸ch nhiÖm cña Phã Trëng phßng

2.1. Phã trëng phßng lµm nhiÖm vô theo sù ph©n c«ng cña Trëng phßng,
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Trëng phßng vÒ nh÷ng c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng.

2.2. Thay mÆt Trëng phßng gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc khi Trëng phßng
®i v¾ng vµ tham dù c¸c cuéc häp do Trëng phßng ph©n c«ng.

2.3. Thêng xuyªn ph¶n ¸nh víi Trëng phßng nh÷ng c«ng viÖc m×nh phô
tr¸ch, cïng Trëng phßng th¶o luËn thèng nhÊt vÒ ch¬ng tr×nh công tác cña phßng.

§iÒu 6. Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm s¸t viªn

1. KiÓm s¸t viªn thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ kh«ng ®îc lµm nh÷ng
viÖc ®îc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña Ph¸p lÖnh KiÓm s¸t viªn ViÖn KSND n¨m
2002.

2.  KiÓm s¸t viªn thùc hiÖn nhiÖm vô thùc hµnh quyÒn c«ng tè, kiÓm s¸t c¸c
ho¹t ®éng t ph¸p theo ph©n c«ng cña ViÖn trëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn
trëng. KiÓm s¸t viªn ph¶i tu©n theo ph¸p luËt vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ViÖn
trëng, khi thùc hiÖn xong nhiÖm vô th× cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o trùc tiÕp hoÆc b»ng
v¨n b¶n ngay kÕt qu¶ cho l·nh ®¹o ViÖn.
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3. KiÓm s¸t viªn thùc hiÖn nhiÖm vô do Trëng, Phã phßng qu¶n lý trùc tiÕp
ph©n c«ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Trëng, Phã phßng; tham gia x©y dùng ch¬ng
tr×nh c«ng t¸c ®Þnh kú cña phßng. Chñ ®éng ®Ò xuÊt gi¶i quyÕt nh÷ng vô viÖc cã liªn
quan ®Õn tr¸ch nhiÖm cña phßng.

4. Khi ®îc ñy quyÒn cña l·nh ®¹o ViÖn hoÆc Trëng phßng nghiÖp vô,
KiÓm s¸t viªn trung cấp chñ tr× c¸c cuéc kiÓm s¸t trùc tiÕp, dù th¶o c¸c v¨n b¶n
thuéc ph¹m vi nghiÖp vô do m×nh phô tr¸ch, thùc hiÖn nhiÖm vô híng dÉn nghiÖp
vô ®èi víi ViÖn KSND cÊp huyÖn, thực hành quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t c¸c ho¹t
®éng t ph¸p c¸c vô ¸n ®îc ph©n c«ng.

§iÒu 7. Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm tra viªn vµ Chuyªn viªn

1. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc l·nh ®¹o ViÖn, l·nh ®¹o phßng vÒ nh÷ng c«ng viÖc
®îc ph©n c«ng vµ chÞu sù híng dÉn nghiÖp vô cña KiÓm s¸t viªn trùc tiÕp phô
tr¸ch.

2. ĐÒ xuÊt biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c«ng viÖc do m×nh trùc tiÕp ®îc ph©n c«ng.

3. Dù th¶o c¸c v¨n b¶n kÕt luËn, c¸o tr¹ng... vÒ phÇn viÖc mµ m×nh ®îc
giao, tham gia ý kiÕn ®ãng gãp x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña  phßng, đơn vị;
®Ò ra ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña m×nh ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chung.

§iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm cña ViÖn trëng ViÖn KSND huyÖn, thị xã, thµnh
phè

1.ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn trëng
ViÖn KSND tØnh vÒ tæ chøc qu¶n lý, chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c nghiÖp vô
theo nguyªn t¾c tËp trung thèng nhÊt cña Ngµnh.

2. ChÊp hµnh nghiªm QuyÕt ®Þnh sè 379/Q§-VKSTC ngµy 13/7/2012 cña
ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n Tèi cao vÒ th«ng tin, b¸o c¸o, qu¶n lý c«ng t¸c trong ngµnh
KiÓm s¸t nh©n d©n vµ Th«ng t liªn tÞch sè 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-
BQP ngµy 01/7/2005 cña c¸c c¬ quan t ph¸p Trung ¬ng vÒ híng dÉn thi hµnh mét
sè qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong c«ng t¸c thèng kª h×nh sù, thèng kª téi ph¹m.

3. ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn trùc tiÕp b¸o c¸o víi ViÖn trëng
VKSND tØnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ tæ chøc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, thùc hiÖn kÕ
ho¹ch c«ng t¸c theo ®Þnh kú th¸ng, quý, n¨m vµ vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng t¸c
x©y dùng Ngµnh.

4. Nh÷ng vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi nghiÖp vô cô thÓ th× ViÖn trëng ViÖn KSND
cÊp huyÖn trùc tiÕp trao ®æi víi Trëng phßng nghiÖp vô. Trêng hîp kh«ng thèng
nhÊt víi ý kiÕn cña Phßng nghiÖp vô th× b¸o c¸o Phã ViÖn trëng phô tr¸ch khèi ®Ó
gi¶i quyÕt. NÕu gi÷a ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn vµ Phã ViÖn trëng ViÖn
KSND tØnh kh«ng thèng nhÊt th× ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn b¸o c¸o ViÖn
trëng ViÖn KSND tØnh ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

Ch¬ng III
quan hÖ lµm viÖc cña viÖn trëng, phã viÖn trëng

vµ ñy ban kiÓm s¸t

§iÒu 9. Quan hÖ lµm viÖc cña ViÖn trëng, Phã ViÖn trëng vµ ñy ban
kiÓm s¸t
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1.ViÖn trëng trùc tiÕp chØ ®¹o thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc quan träng cña c¬
quan vµ thêng xuyªn trao ®æi c«ng viÖc víi các Phã ViÖn trëng.

2. Nh÷ng vÊn ®Ò ®· cã quyÕt ®Þnh cña ñy ban kiÓm s¸t vµ ViÖn trëng, thuéc
lÜnh vùc Phã ViÖn trëng phô tr¸ch th× Phã ViÖn trëng cã nhiÖm vô tæ chøc thùc
hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ViÖn trëng.

- Nh÷ng viÖc thuéc thÈm quyÒn cña ViÖn trëng mµ ViÖn trëng cha quyÕt
®Þnh th× Phã ViÖn trëng chØ thùc hiÖn khi ®îc ViÖn trëng ñy quyÒn vµ thùc hiÖn
theo quyÕt ®Þnh cña ViÖn trëng. Trêng hîp Phã ViÖn trëng cã ý kiÕn kh¸c th×
ph¶i thùc hiÖn theo ý kiÕn cña ViÖn trëng vµ cã quyÒn ®Ò nghÞ ViÖn trëng ®a ra
ñy ban kiÓm s¸t th¶o luËn, quyÕt ®Þnh.

- Nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña ñy ban kiÓm s¸t mµ ñy ban kiÓm s¸t
cha quyÕt ®Þnh th× Phã ViÖn trëng ®Ò nghÞ ViÖn trëng ®a ra ñy ban kiÓm s¸t
th¶o luËn, quyÕt ®Þnh.

- Phã ViÖn trëng chñ ®éng gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng; nÕu cã
ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò lớn, quan trọng, nhạy cảm ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o ViÖn trëng;
trong thùc hiÖn nhiÖm vô, nÕu cã vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lÜnh vùc cña Phã ViÖn trëng
kh¸c th× trùc tiÕp phèi hîp víi Phã ViÖn trëng ®ã ®Ó gi¶i quyÕt. Trêng hîp gi÷a
c¸c Phã ViÖn trëng cã ý kiÕn kh¸c nhau th× Phã ViÖn trëng ®ang phô tr¸ch gi¶i
quyÕt c«ng viÖc ®ã b¸o c¸o ViÖn trëng.

3. Từng thời gian ViÖn trëng th«ng b¸o néi dung c¸c cuéc häp quan träng
cña §¶ng bé tØnh, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cã liªn quan tíi c¸c Phã ViÖn trëng ®Ó
qu¸n triÖt thùc hiÖn. ViÖn trëng cã thÓ cö Phã ViÖn trëng dù c¸c cuéc häp quan
träng; sau khi dù c¸c cuéc häp nãi trªn, Phã ViÖn trëng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o
ViÖn trëng vµ ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò cần chØ ®¹o.

§iÒu 10. Quan hÖ gi÷a ViÖn trëng, Phã ViÖn trëng víi c¸c Trëng
phßng

1. ViÖn trëng trùc tiÕp hoÆc th«ng qua Phã ViÖn trëng chØ ®¹o Trëng
phßng c¸c Phßng thuéc ViÖn KSND tØnh.

2. Trêng hîp gi÷a Phã ViÖn trëng vµ Trëng phßng c¸c Phßng nghiÖp vô
cã ý kiÕn kh¸c nhau th× Trëng phßng thi hµnh theo quyÕt ®Þnh cña Phã ViÖn trëng
phô tr¸ch nhng cã quyÒn b¸o c¸o lªn ViÖn trëng; Phã ViÖn trëng chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh vµ b¸o c¸o ViÖn trëng.

3. Tríc khi ViÖn trëng xem xÐt quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¸n bé cã liªn
quan ®Õn c¸c Phßng nghiÖp vô (nh bæ nhiÖm, n©ng l¬ng, kû luËt, ®iÒu ®éng, khen
thëng, hu trÝ) th× ph¶i cã ý kiÕn cña Phã ViÖn trëng phô tr¸ch khèi vµ Trëng
phßng nghiÖp vô.

§iÒu 11. Quan hÖ lµm viÖc cña ViÖn trëng víi Ủy ban kiÓm s¸t

1. ViÖn trëng triÖu tËp häp ñy ban kiÓm s¸t ®Ó bµn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn
®Ò quy ®Þnh t¹i ĐiÒu 3 trong b¶n Quy chÕ nµy vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c khi cã Ýt nhÊt
mét phÇn ba tæng sè thµnh viªn ñy ban kiÓm s¸t yªu cÇu.
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2. ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh; híng dÉn, chØ
®¹o ViÖn KSND cÊp díi thi hµnh quyÕt ®Þnh cña ñy ban kiÓm s¸t vµ b¸o c¸o ñy
ban kiÓm s¸t biÕt kÕt qu¶.

3. ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng ngêi chuÈn bÞ tµi
liÖu, tê tr×nh, b¸o c¸o, tãm t¾t néi dung vô viÖc vµ nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó ñy ban kiÓm s¸t
xem xÐt quyÕt ®Þnh. Tµi liÖu ®îc gëi ®Õn c¸c thµnh viªn ñy ban kiÓm s¸t Ýt nhÊt 2
ngµy tríc khi häp.

§iÒu 12. Quan hÖ gi÷a ViÖn trëng, Phã ViÖn trëng víi KiÓm s¸t viªn

1. Khi cÇn thiÕt, ViÖn trëng, Phã ViÖn trëng giao nhiÖm vô, chØ ®¹o trùc
tiÕp KiÓm s¸t viªn thùc hiÖn vµ th«ng b¸o cho Trëng phßng nghiÖp vô, Phã ViÖn
trëng phô tr¸ch biÕt.

2. Trêng hîp gi÷a KiÓm s¸t viªn vµ Phã ViÖn trëng cã ý kiÕn kh¸c nhau
th× KiÓm s¸t viªn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh cña Phã ViÖn trëng phô tr¸ch nhng cã
quyÒn b¸o c¸o lªn ViÖn trëng. Phã ViÖn trëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt
®Þnh cña m×nh vµ b¸o c¸o ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh.

§iÒu 13. Quan hÖ gi÷a ViÖn trëng víi Ban c¸n sù ®¶ng

ViÖn trëng cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng cña Ban C¸n sù ®¶ng theo
QuyÕt ®Þnh sè 1813-Q§/TU, ngµy 18/10/2007 cña Ban Thêng vô TØnh ñy Sãc
Tr¨ng vÒ viÖc quy ®Þnh ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé vµ Quy chÕ lµm viÖc cña Ban c¸n sù
®¶ng ViÖn KSND tØnh (®îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 14/Q§-BCS§, ngµy
15/8/2013).

§iÒu 14. Quan hÖ gi÷a ViÖn trëng víi §¶ng ñy c¬ quan

1. ViÖn trëng cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó §¶ng ñy c¬ quan
thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh theo §iÒu lÖ §¶ng vµ Quy chÕ lµm viÖc cña
Ban chÊp hµnh §¶ng bé c¬ së ViÖn KSND tØnh .

2. §Þnh kú hµng th¸ng, ViÖn trëng häp víi §¶ng ñy c¬ quan ®Ó th«ng b¸o
víi §¶ng ñy vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng t¸c t tëng vµ chÝnh s¸ch c¸n
bé; nghe §¶ng ñy c¬ quan b¸o c¸o c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, c«ng t¸c vËn ®éng quÇn
chóng ë c¬ quan vµ nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt phèi hîp c«ng t¸c x©y dùng c¬ quan.

§iÒu 15. Quan hÖ gi÷a ViÖn trëng víi  tæ chøc C«ng ®oµn vµ c¸c tæ
chøc quÇn chóng kh¸c trong c¬ quan

ViÖn trëng cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tæ chøc C«ng ®oµn vµ
c¸c tæ chøc quÇn chóng kh¸c trong c¬ quan ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng, §iÒu lÖ,
qui chÕ cña tæ chøc m×nh. Hµng n¨m, ViÖn trëng phèi hîp víi Ban chÊp hµnh C«ng
®oµn c¬ quan tæ chøc Héi nghÞ c«ng chøc, viªn chức theo đúng quy định.

Ch¬ng iv
ChÕ ®é giao ban, héi nghÞ, héi th¶o

§iÒu 16. Giao ban tuÇn

1. Hµng tuÇn, ViÖn trëng vµ c¸c Phã ViÖn trëng häp giao ban ®Ó nghe báo
cáo t×nh h×nh trong tuÇn vµ chØ ®¹o c«ng t¸c cña tuÇn sau; dù häp giao ban cã BÝ th
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§¶ng ñy, Ch¸nh V¨n phßng và Trưởng các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh.

2. Ch¸nh V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm mêi thµnh phÇn tham dù theo ý kiÕn chØ
®¹o cña ViÖn trëng vµ chuÈn bÞ néi dung giao ban.

3. T¹i cuéc häp giao ban, Ch¸nh V¨n phßng b¸o c¸o t×nh h×nh vi ph¹m ph¸p
luËt, téi ph¹m vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kiÓm s¸t cña hai cÊp; b¸o c¸o nh÷ng bµi ®¨ng
trªn c¸c B¸o cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kiÓm s¸t ë ®Þa ph¬ng; th«ng qua lÞch c«ng
t¸c tuÇn, lÞch trùc nghiÖp vô tuÇn tíi. C¸c Phã ViÖn trëng b¸o c¸o t×nh h×nh kÕt qu¶
c«ng t¸c víi ViÖn trëng vµ trao ®æi ý kiÕn ®Ó xö lý c¸c c«ng viÖc mµ thÊy cÇn ph¶i
thèng nhÊt.

ViÖn trëng th«ng b¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong tuÇn cã liªn quan, kÕt luËn
chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi .

4. Ch¸nh V¨n phßng chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÕt luËn cña ViÖn trëng
®Õn c¸c Phßng nghiÖp vô thuéc ViÖn KSND tØnh, ViÖn KSND cÊp huyÖn vµ c¸ nh©n
cã tr¸ch nhiÖm để thi hµnh.

§iÒu 17. ChÕ ®é häp gi÷a ViÖn trëng vµ c¸c Phã ViÖn trëng

1. Khi cÇn thiÕt, ViÖn trëng vµ c¸c Phã ViÖn trëng häp ®Ó đánh giá c«ng
t¸c trong thêi gian qua vµ ®Ò ra ch¬ng tr×nh c«ng t¸c trong thêi gian tíi; nh÷ng vÊn
®Ò quan träng kh¸c ®a ra th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh t¹i cuéc häp ñy ban kiÓm s¸t.

2. Ch¸nh V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ vµ phèi hîp víi Trëng phßng
c¸c Phßng nghiÖp vô cã liªn quan chuÈn bÞ tµi liÖu, néi dung cuéc häp; dù häp vµ ghi
biªn b¶n; th«ng b¸o ®Õn ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn, Trëng phßng c¸c
Phßng nghiÖp vô tæ chøc thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o ViÖn.

Nh÷ng tµi liÖu phôc vô cuéc häp cña l·nh ®¹o ViÖn nh c¸c chuyªn ®Ò, Phã
ViÖn trëng phô tr¸ch cã ý kiÕn tríc khi ®a ra cuéc häp. Tµi liÖu ph¶i göi cho ViÖn
trëng Ýt nhÊt 2 ngµy tríc khi häp.

3. Phã ViÖn trëng phô tr¸ch khèi chñ tr× ®Þnh kú 3 th¸ng mét lÇn häp víi
toµn thÓ c¸n bé, kiÓm s¸t viªn trong khèi ®Ó chØ ®¹o, phèi hîp, tæ chøc thùc hiÖn
nhiÖm vô c«ng t¸c; th«ng b¸o cho Ch¸nh V¨n phßng biÕt thêi gian, ®Þa ®iÓm ®Ó chñ
®éng bè trÝ, phôc vô, dù häp vµ ghi biªn b¶n cuéc häp.

§iÒu 18. Chñ tr× Héi nghÞ.

1. Héi nghÞ s¬ kÕt quý, 6 th¸ng, tæng kÕt n¨m do ViÖn trëng chñ tr×; V¨n
phßng gióp ViÖn trëng chuÈn bÞ néi dung b¸o c¸o chung. C¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò do
Phã ViÖn trëng phô tr¸ch duyÖt tríc khi b¸o c¸o ViÖn trëng; b¸o c¸o tæng hîp,
phô lôc thèng kª cña hai cÊp kiÓm s¸t ®Ó lÊy ý kiÕn trong l·nh ®¹o viÖn tríc khi ®a
ra Héi nghÞ.

2. Ch¸nh V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o, phô lôc sè liÖu thèng
kª, chuÈn bÞ c¸c tµi liÖu phôc vô Héi nghÞ göi tríc khi häp Ýt nhÊt 2 ngµy.

3. ViÖc tæ chøc Héi nghÞ s¬ kÕt c«ng t¸c quý, 6 th¸ng, tæng kÕt n¨m, Héi
nghÞ chuyªn ®Ò, héi th¶o do ViÖn trëng quyÕt ®Þnh vµ ph©n c«ng Phã ViÖn trëng
th«ng qua néi dung, b¸o c¸o.
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4. C¸c cuéc häp l·nh ®¹o liªn ngµnh do ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh quyÕt
®Þnh vµ chñ tr×; ViÖn trëng cã thÓ ñy nhiÖm cho Phã ViÖn trëng chñ tr× cuéc häp.

Ch¬ng v
ChÕ ®é b¸o c¸o, thØnh thÞ; thÈm quyÒn ký v¨n b¶n

vµ chÕ ®é qu¶n lý c¸n bé, hå s¬ tµi liÖu

§iÒu 19. ChÕ ®é b¸o c¸o, thØnh thÞ

1. C¸c Phßng nghiÖp vô, ViÖn KSND cÊp huyÖn ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c
lo¹i b¸o c¸o ®ịnh kú, ®ét xuÊt theo quy ®Þnh cña Ngành, cấp ủy địa phương và göi vÒ
ViÖn KSND tØnh ®óng kú h¹n qua V¨n phßng tổng hơp. V¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm
tæng hîp tr×nh ViÖn trëng ®Ó b¸o c¸o vÒ ViÖn KSND Tèi cao vµ Thêng trùc TØnh
ñy.

2. Trªn c¬ së chøc n¨ng, quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña ViÖn trëng, Phã ViÖn
trëng, Trëng phßng nghiÖp vô vµ ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn thùc hiÖn
viÖc thØnh thÞ vµ tr¶ lêi thØnh thÞ.

- Trước khi thØnh thÞ ph¶i ®¨ng ký thêi gian lµm viÖc, b¸o tríc néi dung;
nÕu lµ vô ¸n ph¶i göi hå s¬ ®Ó phßng nghiÖp vô nghiªn cøu tríc. ViÖc thØnh thÞ ph¶i
do ViÖn trëng, Phã ViÖn trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn, Trëng phßng, Phã Trëng
phßng nghiÖp vô trùc tiÕp b¸o c¸o.

- C¸c trêng hîp tr¶ lêi thØnh thÞ hoÆc híng dÉn, chØ ®¹o nghiÖp vô cña c¸c
Phßng nghiÖp vô ®èi víi ViÖn KSND cÊp huyÖn nÕu kh«ng thèng nhÊt th× b¸o c¸o
xin ý kiÕn chØ ®¹o cña Phã ViÖn trëng phô tr¸ch khèi, Phã ViÖn trëng phô tr¸ch
khèi cã ý kiÕn chỉ đạo th× ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc.

§iÒu 20. ThÈm quyÒn ký v¨n b¶n

1.ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh cã quyÒn ký c¸c v¨n b¶n sau:

- C¸c b¸o c¸o göi ViÖn KSND Tèi cao, Thêng trùc TØnh ñy, Héi ®ång nh©n
d©n, ñy ban nh©n d©n, ñy ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam,…

- C¸c v¨n b¶n kh¸ng nghÞ, kiÕn nghÞ cña ViÖn trëng theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt;

- C¸c quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc c¸n bé cña ViÖn KSND tØnh theo Quy chế ph©n
cÊp qu¶n lý c¸n bé được ban hành kem theo Quyết định số 154/2010/QĐ-VKSTC,
ngµy 01/10/2010 cña ViÖn KSND Tèi cao;

- Tê tr×nh vÒ viÖc phª chuÈn ñy viªn ñy ban kiÓm s¸t ViÖn KSND tØnh; tê
tr×nh vÒ ®Ò nghÞ khen thëng theo ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt;

- Tê tr×nh vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm vµ c¸ch chøc KiÓm s¸t viªn trung
cấp, kiểm sát viên sơ cấp.;

- Tê tr×nh về việc công nhận kết quả tuyển dụng;
- C¸c kÕ ho¹ch, ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vµ c¸c quy chÕ, quy ®Þnh, néi quy cña

ViÖn KSND tØnh;

- C¸c quyÕt ®Þnh bổ nhiệm, kû luËt, khen thëng, n©ng l¬ng theo ph©n cÊp.
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2. ViÖn trëng ñy nhiÖm Phã ViÖn trëng ký thay ViÖn trëng c¸c v¨n b¶n
sau:

- C¸c v¨n b¶n, quyÕt ®Þnh chØ ®¹o trong ph¹m vi c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng
phô tr¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

- C¸c v¨n b¶n trao ®æi víi c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ trong tØnh thuéc ph¹m vi
c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch.

§èi víi nh÷ng v¨n b¶n Phã ViÖn trëng ký cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc cña
Phã ViÖn trëng kh¸c th× tríc khi ký cÇn trao ®æi thèng nhÊt ®Ó phèi hîp. Trêng
hîp gi÷a c¸c Phã ViÖn trëng kh«ng thèng nhÊt th× Phã ViÖn trëng chñ tr× ph¶i b¸o
c¸o ViÖn trëng xem xÐt quyÕt ®Þnh.

- Phã ViÖn trëng ký c¸c v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông h×nh
sù, tè tông d©n sù,...vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. ViÖn trëng ñy quyÒn cho KiÓm s¸t viªn ký v¨n b¶n:

3.1. KiÓm s¸t viªn gi÷ chøc vô Trëng phßng ký c¸c v¨n b¶n trong khi thùc
hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong ho¹t ®éng tè tông ®èi
víi vô ¸n h×nh sù theo Quy chÕ nghiÖp vô do ViÖn KSND Tèi cao ban hµnh.

3.2. Trëng phßng, Phã phßng ký c¸c v¨n b¶n: b¸o c¸o, ch¬ng tr×nh c«ng
t¸c cña phßng, mét sè v¨n b¶n híng dÉn nghiÖp vô, v¨n b¶n cô thÓ khi ®îc l·nh
®¹o ViÖn ñy quyÒn.

3.3. KiÓm s¸t viªn ký c¸c v¨n b¶n vÒ nghiÖp vô ph¸p lý thuéc ph¹m vi c«ng
viÖc m×nh phô tr¸ch nh : GiÊy b¸o, giÊy mêi; biªn b¶n lÊy lêi khai nh©n chøng, bÞ
can; biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn trêng, kh¸m nghiÖm tö thi; b¸o c¸o kÕt luËn vÒ
nghiÖp vô mµ m×nh ®îc ph©n c«ng.

4. ViÖn trëng ñy quyÒn Ch¸nh V¨n phßng ký c¸c v¨n b¶n:

Ch¸nh V¨n phßng thõa lÖnh ViÖn trëng ký c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh cña c¬
quan, c¸c th«ng b¸o, giÊy ®i ®êng, giÊy mêi héi häp; c«ng v¨n hµnh chÝnh, ®iÖn mËt
göi ®Õn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ngang cÊp, ViÖn KSND cÊp huyÖn, c¸c phßng nghiÖp vô
vµ c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh kh¸c khi ®îc ViÖn trëng ñy quyÒn.

§iÒu 21. ChÕ ®é qu¶n lý c¸n bé, hå s¬ tµi liÖu

1.Trëng phßng cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chÆt chÏ c¸n bé thuéc ph¹m vi
phßng m×nh phô tr¸ch; ®îc quyÒn gi¶i quyÕt cho c¸n bé nghØ phÐp kh«ng qu¸ 01
ngµy, nghØ qu¸ 01 ngµy ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Phã ViÖn trëng phô tr¸ch khèi, tõ
03 ngµy trë lªn gi¶i quyÕt theo thñ tôc nghØ phÐp n¨m; tÊt c¶ c¸c ngµy nghØ phÐp ®Òu
khÊu trõ vµo chÕ ®é phÐp n¨m cña c¸n bé.

2. Cán bộ không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ hoặc vị trí công tác làm
sai lệch hồ sơ vụ, việc hoặc cố ý kéo dài thời gian giải quyết; không được can thiệp
trái pháp luật hoặc lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm
sát nhân dân để bảo lãnh hoặc tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ, việc.

3. C¸n bé kh«ng ®îc đưa hồ sơ hoặc tài liệu trong hồ sơ vụ, việc ra khỏi cơ
quan, nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có
thẩm quyền; trường hợp có yªu cÇu ®ét xuÊt ph¶i mang tµi liÖu vÒ nhµ, ph¶i cã ý
kiÕn cña Trëng phßng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tµi liÖu.



12

4. C¸n bé kh«ng ®îc gi¶i quyÕt c«ng viÖc vµ tiÕp ®¬ng sù t¹i nhµ riªng, tư
vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải
quyết vụ, việc không đúng quy định của pháp luật; kh«ng ®îc nhËn quµ biÕu cña
®¬ng sù víi bÊt cø h×nh thøc nµo vµ khi cã trêng hîp nªu trªn th× ph¶i b¸o c¸o cho
Trëng phßng biÕt ®Ó kÞp thêi cã ý kiÕn gi¶i quyÕt.

5. Cán bộ không được phát ngôn hoặc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan
đến hoạt động của Ngành không đúng thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Cán bộ không được viết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh nặc danh
hoặc mạo danh không đúng sự thật gây mất đoàn kết nội bộ và uy tín của Ngành;
xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

7. Qu¶n lý con dÊu, hå s¬ tµi liÖu, tang tµi vËt kh«ng ®îc ®Ó mÊt m¸t hoÆc
thÊt l¹c.

Ch¬ng vi
CÔNG TÁC thanh tra, kiÓm tra

Điều 22. Công tác thanh tra
1, Viện trưởng, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được ủy

quyền thanh tra đối với các phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân
cấp huyện; công chức, người lao động và cán bộ lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Viện
kiểm sát cấp huyện.

2, Hình thức thanh tra bao gồm:
- Thanh tra theo kế hoạch: Được tiến hành theo kế hoạch đã được người có

thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt. Bao gồm thanh tra theo chuyên đề về hoạt
động nghiệp vụ, thanh tra về hoạt động công vụ.

- Thanh tra đột xuất: Được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu
hiệu vi phạm.

3. Về nội dung thanh tra
a, Thanh tra nghiệp vụ: Thanh tra một số hoạt động nghiệp vụ trong công tác

thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp do có dấu hiệu vi phạm pháp
luật và các quy định của Ngành hoặc được người có thẩm quyền quyết định thanh tra
giao.

b, Thanh tra khiếu nại, tố cáo: Giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có dấu hiệu vi
phạm kỷ luật, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao
động trong Ngành.

c, Thanh tra các hoạt động hành chính: Thanh tra một số hoạt động hành
chính khi có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công
tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được nhà nước cấp; thực hành
tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện Quy chế dân chủ và các việc khác.

§iÒu 23. ChÕ ®é kiÓm tra

1. ViÖn trëng ®ịnh kú trùc tiÕp hoÆc ph©n c«ng Phã ViÖn trëng, Trëng
phßng nghiÖp vô kiÓm tra ViÖn KSND cÊp huyÖn, c¸c Phßng nghiÖp vô trùc thuéc
ViÖn KSND tØnh. ViÖn trëng cã thÓ kiÓm tra ®ét xuÊt khi cÇn thiÕt.
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Néi dung, kÕ ho¹ch kiÓm tra cÇn th«ng b¸o cho ®¬n vÞ kiÓm tra biÕt tríc Ýt
nhÊt 5 ngµy. Sau khi kiÓm tra cã kÕt luËn b»ng v¨n b¶n. Ch¸nh V¨n phßng ViÖn
KSND tØnh cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng néi dung, kÕ ho¹ch kiÓm tra ®Þnh kú vµ bÊt
thêng ®Ó ViÖn KSND cÊp huyÖn, c¸c Phßng nghiÖp vô thùc hiÖn quyÕt ®Þnh kiÓm
tra cña ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh.

2.  C¸c Phã ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh lµm viÖc, kiÓm tra ViÖn KSND cÊp
huyÖn, c¸c Phßng nghiÖp vô ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch .

CHƯƠNG VII
khen thëng, kû luËt

§iÒu 24. ChÕ ®é khen thëng, kû luËt

1. ViÖn KSND cÊp huyÖn vµ c¸c Phßng thuéc ViÖn KSND tØnh phèi hîp chÆt
chÏ víi cÊp ñy §¶ng vµ c¸c ®oµn thÓ ®Ó l·nh ®¹o vµ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua,
ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n tè tÝch cùc, kÞp thêi biÓu d¬ng, ®Ò nghÞ khen thëng nh÷ng
tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c; kÕt hîp víi nhËn xÐt, ®¸nh gi¸
ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Ngµnh.

2. §èi víi c¸n bé vi ph¹m chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc, kû lô©t
nghiÖp vô, quy chÕ cña ngµnh, khi ph¸t hiÖn ph¶i xem xÐt kÕt luËn kÞp thêi cã biÖn
ph¸p gi¸o dôc, kiÓm ®iÓm nghiªm tóc. Trêng hîp nghiªm träng th× ph¶i xö lý theo
quy định.

Ch¬ng viiI
®iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 25. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

1.ViÖn trëng, c¸c Phã ViÖn trëng, c¸c ñy viªn ñy ban kiÓm s¸t, Ch¸nh
V¨n phßng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trëng phßng c¸c phßng vµ ViÖn trëng
ViÖn KSND cÊp huyÖn trực thuéc Viện kiểm sát tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi
hµnh Quy chÕ nµy.

2. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy chÕ, nÕu cã g× cÇn bæ sung söa ®æi th× ViÖn
trëng ViÖn KSND cÊp huyÖn vµ Trëng phßng c¸c phßng thuộc Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh b¸o c¸o ViÖn trëng xem xÐt quyÕt ®Þnh.

§iÒu 26. HiÖu lùc thi hµnh
Quy chÕ nµy thay thÕ Quy chÕ sè sè 02/2008/Q§-VKS ngµy 26/5/2008 cña

ViÖn trëng ViÖn KSND tØnh Sãc Tr¨ng và cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký./.

VIÖN TR¦ëNG
(đã ký)

Võ Văn Dinh


