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BAO CÁO 
Thâm tra cüa Ban Pháp ch HBND huyn ye kêt qua 

thiyc hank quyên cong tO và kiêm sat the hot dng tir pháp 
nãm 2q22 ella Viên Kiêm sat nhân dn huyn Bi Lc 

Thrc hin Lut Hott dng giám sat cüa Quôc hi và Hji dông nhân d.n; 
theo s'çr phân cong cüa Thi.rng trrc HDNID huyn ye vic thâm tra Báo cáo cüa 
\Tiên Kiêm sat nhân dan huyên ye kêt qua thrc hânh quyên cong to và kiêm sat 
cac hoat  dng tu pháp nàm 2022; Ban Pháp chê báo cáo HDND huyn kêt qua 
thâm tra nhu sau: 

1.Ktquãdtdirçrc 

Ban Pháp ch Ca bàn thng nht vó'i Báo cáo cüa Vin Kiêm sat nhân dan 
huyn ye kêt qua thrc hành quyên cong to và kiêm sat cac hot dng tu pháp trên 
dja bàn huyn trong nàm 2022. Trong narn qua, Vin Kiêm sat dä th 1 và giãi 
quyêt truy to 51 vy187 b can; cOng tác diêu tra, truy to diing thai hn 1ut djnh, 
dung nguai, dung ti, diing pháp 1ut; không dê xãy ra trumg hqp Vin Kiêm sat 
truy to TOa an tuyên không phm tOi. 

Trong cong tác thrc hânh quyn cOng th và kim sat xét xCr an hInh sr, Vin 
Kiêm sat dã có nhiêu cô gang trong vic nâng cao chat luçing giâi quyêt an nên 
phân lan mirc an do Vin Kiêm sat dê nghj duçc Hi dông xét xir chap nhn. 
Cong tác kiêm sat tm giam, tm giü và thi hành n hInh sir thirc hin diing theo 
trInh tir 1u.t djnh; không có truang hcTp nào bat tarn  gifl,  tam  giam trái pháp 1ut. 

Cong tác kim sat vic giài quyt, xét xu các v vic dan sir, hon nhân gia 
dInE và kiêm sat thi hành an dan sir dt'rgc thirc hin dam bào dng quy djnh cüa 
pháp 1ut, ban hành nhiêu kiên nghj ducic các co quan lien quan chap nhn. 

Tuy nhiên, viêc trá h so' d diu tra b sung gita các co quan tiên banE to 
t11ng van con xây ra; mt sO vi1 an do TOa an huyn giäi quyêt bj hüy, sira do li 
chü quan cüa cap so thâm, nhung Vin kiêm sat chua kjp thai phát hin dê kháng 
ng giái quyêt theo quy djnh. 

2. Mt so kiên nghj 
- D ngh Vin kim sat nhân dan huyn tip tiic nâng cao chat lugng cOng 

tác thrc hành quyên côngtO và kiêm sat các hoat  dng tu pháp, han  chê thâp nEat 
các vi an phái trà hO so de diêu tra bO sung giüa CC ca quan tiên hành to tçing. 

- Thuang xuyên kim sat yiëc tip thu, khãc phiic nh&ng sai phm cüa các 
coquan, don vj ma Vin kiêm sat dã phát hin Va cO kiên nghj. Thirc hin tot co 
chê phôi hçip trong cOng tác dâu tranh phOng, chOng ti phm, khOng dê xày ra 
oan sal, khOng bô 19t ti phm. 



Trên day là báo cáo thm tra cüa Ban Pháp ché FIDND huyn v kt qua 
thrc hành quyn cong t và kim sat các hoat ng tu pháp trén da bàn huyn 
nàm 2022 cüa Vin Kim sat nhân dan huyn, Ban Pháp ché kInh trInh kS'  hçp 
thir 10, HDND huyn khóa XII xem xét, quyt djnh./. 

Noi nhçin: 
- Thiiàng tr%rc HDND huyn; 
- UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Di biu HDND huyn; 
- Luu VT. 
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