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Thực hiện chủ trương "Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải
cách tư pháp" đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thông
qua; trên cơ sở Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược
cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ
Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị
khóa IX về Chiến lược xâỵ dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến
năm 2010, định hướng đen năm 2020; Chương trình số 03/CTr/BCĐCCTPTW
ngày 6/10/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương về trọng tâm công
tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả tổng kết công tác cải cách tư
pháp giai đoạn 2011-2015 của ngành KSND, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát
nhân dân ( VKSND) tôi cao xác định Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư
pháp của ngành KSND giai đoạn 2016-2021 và phân công thực hiện như sau:
PHẦN I- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I.
Công tác quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối
của Đảng về cải cách tư pháp
Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ
trương, đường lối của Đảng về.cải cách tư pháp, trọng tâm là: Văn kiện Đại hội
Đảng lần thứ XII; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Kết luận
số 92-KL/TW ngày 12/3//2014; Kết luận số 01-KL/TW ngày 4/4/2016 của Bộ
Chính trị; Kế hoạch sổ 35-KH/CCTP ngày 14/3/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư
pháp trung ương về “Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chương trình số 03 của
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; các chủ trương, đường lối về nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chông tội phạm, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ
Tô quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp
quyên Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Văn phòng Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao chủ trì, phối hợp với các đơn
vị trực thuộc VKSND tôi cao, Viện kiêm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp
cao, VKSND câp tỉnh thực hiện.
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n. về hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp
1. Tích cực phối hợp rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật
hình sự năm 2015, Luật phòng, chống tham nhũng; Phối hợp nghiên cứu, sửa đổi,
bô sung Luật trách nhiệm bôi thường của Nhà nước, Luật thi hành án dân sự, Luật
thi hành án hình sự, Luật đặc xá và các văn bản pháp luật có liên quan bảo đảm sự
đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, thực hiện tốt chủ trưong mà Văn kiện
Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra uđẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ
chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa”; tiếp tục phối hợp nghiên cứu, xây dựng các dự án luật,
pháp lệnh khác trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa
XIV liên qụan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND.
2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013, Luật tổ
chức VKSND năm 2014, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm
2015, Luật tô tụng hành chính năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan; kịp thời
hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật
hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức Cơ quan điều
tra hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 trong ngành
KSND.
3. Tập trung chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các
đạo luật vê tư pháp, bảo đảm triển khai thi hành hiệu quả các đạo luật này trong
thực tiên; chủ trì, phôi hợp tô chức việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đên các bộ luật, luật vê tư pháp và nghị quyết thi hành, các quy chế,
quy định nghiệp vụ của ngành KSND để chủ động hoặc đề nghị cơ quan có thẩm
quyên bãi bỏ, sửa đôi, bô sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm phù hợp với
quy định của các bộ luật, luật.
Các đom vị trực thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5,
Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 13, Vụ 14, Cục 1, Viện kiểm sát
quân sự trung ương phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu
quan thực hiện.
n i. v ề chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức, bộ máy của VKSND
1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức VKSND năm 2014;
kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức
năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND các cấp
đáp ứng yêu câu thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu trong từng lĩnh vực công tác, bảo
đảm thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn mới theo quy định của các bộ luật, luật.
Vụ 15 chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện
kiểm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh thực hiện.
2. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của điều tra viên VKSND, cán bộ
điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên trên cơ sở phân định rành mạch thẩm quyền
quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tố tụng tư pháp, tạo điều kiện để
điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, điều tra viên chủ động trong thực thi
nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập, chịu trách nhiệm về các hành vi và quyết
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định tô tụng của mình theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4 Vụ 5,
Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 14, Vụ 15, Cục 1 chủ trì, phổi
hợp Viện kiêm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh
thực hiện.
3.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ
quyên hạn, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cơ
quan điều tra VKSND tối cao.
Cục 1 chủ trì, phôi hợp Vụ 15, Viện kiểm sát quân sự trung ương và các
đơn vị liên quan trực thuộc VKSND tối cao thực hiện
IV. v ề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của VKSND
1.
Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt
động tư pháp trong lĩnh vực hình sự; bảo đảm mọi hoạt động tiếp nhận, giải quyết
tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, khởi tố, điếu tra, truy tổ, xét xư, thi
hành án hình sự tuân thủ đúng pháp luật; hạn chế tối đa việc bỏ lọt tội phạm và
người phạm tội, không làm oan người vô tội.
1.1 Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ,
chỉ tiêu trong các nghị quyết của Quốc hội, như: Nghị quyết số 37/2012/QH13,
Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 96/2015/QH13, Nghị quyết so
111/2015/QH13 và Nghị quyết số 113/2015/QH13...; Quán triệt, thực hiện
nghiêm túc Chỉ thị sô 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ chính trị về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xư
lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015
của Bộ Chính trị vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác phát hiện
xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác phát
hiện, xử lý án tham nhũng thuộc trách nhiệm của Ngành; tiếp tục triển khai thực
hiện hiệu quả Chỉ thị sô 04/CT-VKSTC ngày 10/7/2015 của Viện trưởng Viện
KSND tối cao về “ Tăng cường các biện pháp phòng, chổng oan, sai và nang cao
trách nhiệm trong giải quyêt bôi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt
động to tụng hình s ứ \
Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ ỉ, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4 Vụ 5
Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8 chủ trì, phôi hợp Viện kiểm sát quân sự trung ương, các VKSND
câp dưới và các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan thực hiện.
1.2.
Tiếp tục triển khai sâu rộng, có chất lượng việc thực hiện các chủ
trương của Đảng vê “Tăng cường trách nhiệm công tổ trong hoạt động điều tra,
găn công tổ với hoạt động điều t r à tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số
06/2013/CT-VKSTC ngày 6/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng
cường trách nhiệm công tô trong hoạt động điều tra, gắn công tổ với hoạt động
điêu tra, đáp ứng yêu câu đâụ tranh phòng, chông tội pham”, bảo đảm việc phát
hiện, khởi tô, điêu tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, kiên quyết
không đê xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.
'

Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, gồm: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5,
Vụ 6, Viện kiêm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện
thực hiện
1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương “Nâng cao chất
lượng tranh tụng tại phiên tòa”', bảo đảm thực hiện nguyên tăc “tranh tụng trong
xét xử được bảo đảm” theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015; quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày
6/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường các biện pháp nâng
cao chắt lượng tranh tụng của kiêm sát viên tại phiên t ò a đối mới, tăng cường
các biện pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của kiểm sát viên
trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; kiểm sát chặt
chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, phát hiện kịp thời các vi phạm để kiến
nghị, kháng nghị theo thấm quyền, góp phần bảo đảm Tòa án ra bản án, quyết
định có căn cứ, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội; áp dụng đồng bộ các giải
pháp nhằm giải quyết kịp thời đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; thực hiện
nghiêm túc trách nhiệm bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự theo
quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại
do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của
VKSND.
Vụ 7 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc VKSND toi cao, Viện
kiếm sát quân sự trung ưcmg, các VKSND cấp dưới và các đon vị chức năng
thuộc các bộ, ngành hữu quan thực hiện.
1.4. Nâng cao chất lượng khởi tố, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền điều
tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đặc biệt chú trọng việc phát hiện, điều
tra các vụ án tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp; tích cực kiến
nghị xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong hoạt động tư pháp, tội phạm về
tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống
tư pháp trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự
trung ương chủ trì, phổi hợp các đơn vị thực hành quyền công to, kiểm sát hoạt
động tư pháp trong lĩnh vực hình sự trực thuộc VKSND toi cao, VKSND quân sự
trung ương, các VKSND câp dưới và các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành
hữu quan thực hiện.
1.5. Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm
giam và thi hành án phạt tù; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm trong việc
giam giữ, thi hành án phạt tù bảo đảm việc quản lý và thực hiện các chế độ giam,
giữ, thi hành án phạt tù đúng quy định; chú trọng kiểm sát trực tiếp; tăng cường
kiểm sát các trường họp bị kết án phạt tù nhưng chưa thi hành, trốn thi hành án,
tạm đình chỉ, hoãn chấp hành hình phạt tù, đặc xá, thi hành án treo, án phạt cải tạo
không giam giữ, quản chế, cấm cư trú.
Vụ 8 VKSND tối cao, VKSND quân sự trung ương, các VKSND cấp tỉnh,
VKSND cấp huyện phổi hợp với các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu
quan thực hiện.
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2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong
các lĩnh vực dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; bảo
đảm công tâm, khách quan, cân trọng trong nghiên cứu, đánh giá các tài liệu,
chứng cứ và việc áp dụng pháp luật của Tòa án; kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ .
các quỵ định về trình tự, thủ tục và thời hạn tố tụng, khắc phục triệt để các vi
phạm tô tụng do lôi chủ quan của kiểm sát viên; thực hiện tốt trách nhiệm tham
gia phiên tòa, phiên họp, nâng cao chất lượng phát biểu quan điểm giải quyết vụ
việc tại phiên tòa, phiên họp của kiểm sát viên; thực hiện hiệu quả quyền yêu cầu,
kiến nghị, kháng nghị của VKSND theo quy định Luật tổ chức VKSND năm
2014, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tổ tụng hành chính năm 2015, Luật
Phá sản, Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử
lý hành chính tại TAND và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; áp dụng
đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;
tăng cường tổ chức tập huấn, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đẩy mạnh hoạt
độag nghiên cứu và ứng đụng kết quả nghiên cứu các đề án, đề tài khoa học,
chuyên đê nghiệp vụ vào thực tiễn công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành
chính và các việc khác theo quy định của pháp luật.
Các đơn vị thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 9, Vụ 10 chủ trì, phổi hợp các
VKSND câp dưới và các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan thực
hiện.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi
hành án hành chỉnh; tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc xác minh, phân loại việc
thi hành án, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành
án, hoãn thi hành án; giải quyêt dứt điểm những vụ việc thi hành án phức tạp, kéo
dài; thu hôi tài sản tham nhũng; các việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín
dụng; tăng cường phối họp, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo trong thi
hành án dân sự.
Vụ 11 chủ trì, phổi hợp các đơn vị liên quan trực thuộc VKSND tối cao, các
VKSND câp dưới và đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp và các bộ, ngành hữu
quan thực hiện
4. Tiếp tục thực hiện tốt QÔng tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và kiêm sát việc giải quyêt khiêu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đẩy nhanh
tiến độ phân loại, xử lý và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cao thuộc
thẩm quyền của VKSND; tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tổ cáo về
các vụ việc phức tạp, bức xúc, có dấu hiệu oan, sai; theo dõi chặt chẽ, tăng cường
phôi hợp, kiêm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp
của các cơ quan tư pháp.
Vụ 12 chủ trì, phổi hợp các đơn vị liên quan trực thuộc VKSND tối cao
Viện kiếm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp dưới và đơn vị chức năng
thuộc các bộ, ngành hữu quan thực hiện
V. Công tác xây dựng Ngành
1.
Thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp
và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra
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viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về “Một số vẩn đề
cấp bách trong xây dựng Đảng hiện n a ý \ Nghị quyết Trưng ương 4 khóa XII vê
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biển", "tự chuyển
hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán
bộ, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên VKSND “ Vững về chính trị, giỏi về
nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách
nhiệm”.
Vãn phòng Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao chủ trì, phoi hợp với các đon
vị trực thuộc VKSND tôi cao, Viện kiêm sát quân sự trung ương, các VKSND câp
dưới thực thiện.
2. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải
cách tư pháp, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo
những quy định mới của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các bộ luật, luật mới
về tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày
4/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2016-2020 và những
năm tiếp theo; điều độn, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức phù họp,
đúng theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực;
hoàn thiện cơ chế thi tuyển, có chính sách thu hút, tuyển chọn người thực sự có
đạo đức tốt, tâm huyết, năng lực, bản lĩnh chính trị để bổ nhiệm các chức danh tư
pháp trong ngành KSND; chú trọng tạo nguồn cán bộ từ cơ sở, xây dựng và tổ
chức thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ để tạo nguồn cán bộ có
kiến thức thực tế, giỏi về nghiệp nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; tích cực
chuẩn bị đội ngũ kiểm sát viên có đủ điều kiện tham gia tố tụng trong các vụ việc
có yếu tố nước ngoài và giải quyết các tranh chấp quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích
hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; thực hiện tinh giản biên
chế theo quy định, phù hợp với đặc thù thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành
KSND; hoàn thiện việc xây dựng Đe án “Tổ chức và biên chế của ngành KSND
đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình
mới”.
Vụ 15 chủ trì, phối hợp với các đom vị khác trực thuộc VKSND tối cao,
Viện kiểm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp dưới và các đơn vị chức năng
thuộc các bộ, ngành hữu quan thực hiện.
3. Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra
trong ngành KSND; tích cực triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh
nghiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong
hoạt động của VKSND; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ
luật, kỷ cương trong toàn ngành KSND.
Thanh tra VKSND tối cao chủ trì, phổi hợp với Vụ 15, các đơn vị khác
trực thuộc VKSND toi cao, Viện kiếm sát quân sự trung ương, các VKSND câp
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dưới thực hiện.
4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân , luật, chuyên
ngành Kiểm sát; tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát
nghiệp vụ điêu tra; hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo «
bôi dưỡng bảo đảm phù họp với quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và
các bộ luật, luật về tư pháp mới được Quốc hội khóa XIII thông qua; tiếp tục kiện
toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ sở đào tạo của Ngành là Trường Đại
học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP
Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, chủ trì phổi hợp với Trường Đào tạo
bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan trực
thuộc VKSND toi cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương và các VKSND cấp dưới
thực hiện.
5. Xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, khen thưởng, chính sách đãi
ngộ phù hẹyp với lao động đặc thù của ngành KSND và quy định của pháp luật
đáp ứng yêu câu cải cách tư pháp; xây dựng chính sách ưu tiên, khuyến khích
công chức, viên chức đên công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và những nơi
kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn.
Vụ 15 chủ trì, phổi hợp với các đơn vị khác trực thuộc VKSND tối cao
Viện .kiêm sát quân sự trung ương, các VKSND cấp dưới và các đơn vị chức năng
thuộc các bộ, ngành hữu quan thực hiện.
6. Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương
tiện làm việc và bảo đảm kinh phí cho hoạt động của VKSND đáp ứng yêu cầu
cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu quả, tiêt kiệm; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở
làm việc, các công trình phục vụ, đáp ứng yêu cầu công tác của ngành KSND.
Cục 3 chủ trì, phổi hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc VKSND tối cao
các VKSND câp dưới và các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan
thực hiện.
7. Tiếp tục tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu
cầu hiện đại hóa hoạt động của VKSND, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh
thực hiện Kê hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND giai đoạn
2016-2021
Cục 2 chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan ừ-ực thuộc VKSND tối cao
và các VKSND cấp dưới thực hiện.
VI. Tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp
1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động họp tác song phương và đa phương với
Viện kiểm sát, Viện công tố, cơ quan tư pháp các nước nhằm củng cố và phát
triền các quan hệ đã được thiết lập theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết
thực, bên vững; xây dựng quan hệ với các đối tác mới có tiềm năng, có thiện chí;
tập trung vào họp tác trong lĩnh vực xây dựng thể chế, đấu tranh phòng, chống tội
phạm và đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập
quốc tế.
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2. Thực hiện tôt vai trò Cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về hình
sự; làm tôt công tác thực hành quyền công tổ và kiểm sát hoạt động tương trợ tư
pháp vê hình sự theo quy định Luật tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật tố tụng
hình sự năm 2015 và các quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp hình sự.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm các
Hiệp định mà Việt Nam là thành viên liên quan đến ngành KSND, các thỏa thuận
hợp tác quốc tế của VKSND; đẩy mạnh việc phối hợp nghiên cứu, đề xuất đàm
phán, ký kêt các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, các thỏa thuận họp tác
với nước ngoài, trọng tâm là các nước láng giềng .và khu vực, các nước có đông
người Việt Nam sinh sống; tích cực chủ trì, phối hợp sơ kết, tổng kết, đề xuất việc
hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án
phạt tù.
Vụ 13 chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trực thuộc VKSND tối cao,
Viện kiêm sát quân sự trung ương, các Viện kiêm sát nhân dân câp dưới thực
hiện.
VII. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cơ quan dân
cử và nhân dân đối với hoạt động của VKSND
1. Thực hiện nghiêm túc các chương trình giám sát của Quốc hội, ủ y ban
thường vụ Quốc hội, ủ ỵ ban Tư pháp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp,
ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận đối với công
tác của ngành KSND.
2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và
Hướng dẫn của Ban Bí thư 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 và công tác bảo vệ
Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện và chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của
Đảng về công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ
trong ngành KSND.
3. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong
hệ thống VKSND theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị.
4. Tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ
Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đề xuất mục tiêu, quan
điêm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp của ngành KSND trong giai
đoạn tiếp theo.
Văn phòng Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao chủ trì, phổi hợp với các đơn
vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sảt
nhân dân câp dưới và các đơn vị chức năng thuộc các bộ, ngành hữu quan thực
hiện.
VIII. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp
1.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm
vụ cải cách tư pháp; về kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của

Đảng về cải cách tư pháp trong ngành KSND; về các quy định, chính sách mới
trong các bộ luật, luật về tư pháp.
2.
Tiêp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng,
nhiệm vụ của VKSND; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động nghiệp vụ kiêm sát, các tấm gương người tốt, việc tốt
trong thi hành và chấp hành pháp luật.
Tạp chỉ kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị
khác trực thuộc VKSND toi cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSND cấp
cao, VKSND câp tỉnh và các cơ quan thông tẩn, báo chí thực hiện.
' PHẦN II-TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp VKSND tối cao có trách nhiệm chỉ đao
việc tố chức thực hiện Chương trình này.
2. Căn cứ Chương trình này và các Chương trình trọng tâm công tác cải
cách tư pháp của ngành KSND trong từng năm, Viện trưởng Viện kiểm sát quân
sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng các
VKSND câp cao và Viện trưởng VKSND câp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch
cụ thê đê triên khai thực hiện; Định kỳ 6 tháng, 01 năm tiến hành sơ kết, tổng kết,
đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, các vấn đề cần bổ sung và báo cáo Ban cán sự
Đảng VKSND tối cao (qua Vãn phòng Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao và Vụ
Pháp chế và Quản lý khoa học).
3. Văn phòng Ban Cán sự Đảng có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế
và Quản lý khoa học, Văn phòng VKSND tối cao theo dõi, tổng hợp việc thực
hiện Chương trình này, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp
VKSND tối cao để báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
4. Trong quá trinh thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các đon vị cần chủ
động báo cáo Ban cán sự Đảng VKSND tối cao {qua. Văn phòng Ban Cán sự
Đảng VKSND tối cao) để xem xét, quyết định./
Noi nhân:

T/M BAN CÁN Sự ĐẢNG
BÍ THƯ ’

- Ban chỉ đạo CCTP TW (để báo cáo);

Lê Minh Trí
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