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QUỐC HỘI 
 

Nghị quyết số: 37/2012/QH13 
 

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

 

 
NGHỊ QUYẾT  

Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác  
của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân  

và công tác thi hành án năm 2013 
 

QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11; 

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo số 278/BC-CP ngày 16/10/2012 của Chính 
phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2012, Báo 
cáo số 289/BC-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ về công tác thi hành án năm 
2012, Báo cáo số 116/BC-VKSTC ngày 08/10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012, Báo cáo 
số 26/BC-TA ngày 09/10/2012 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác 
của các Tòa án, Báo cáo thẩm tra số 916/BC-UBTP13 ngày 20/10/2012 của Ủy 
ban tư pháp của Quốc hội và ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1.  

Năm 2012, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, kinh tế - 
xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ, Viện kiểm sát nhân 
dân và Tòa án nhân dân đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, 
chống có hiệu quả vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét 
xử, thi hành án có chuyển biến tích cực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội.  

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, phòng, 
chống tham nhũng, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án còn có những 
hạn chế. Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, tham nhũng còn diễn biến phức 



 

 CÔNG BÁO/Số 753 + 754/Ngày 19-12-2012 41 
 

 

tạp, trên một số lĩnh vực có xu hướng gia tăng, nghiêm trọng hơn cả về quy mô và 
tính chất. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, tham nhũng 
hiệu quả chưa cao, hiệu lực răn đe, phòng ngừa thấp. Tiến độ và chất lượng giải 
quyết nhiều vụ án, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng lớn, trọng điểm còn 
kéo dài, chưa nghiêm minh. Tranh tụng tại phiên tòa còn hạn chế. Việc xem xét, 
giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự chuyển biến chậm. Số bản 
án, quyết định về dân sự chưa được thi hành còn khá lớn. Số người bị kết án phạt 
tù trốn ngoài xã hội chưa truy bắt được còn nhiều; hiệu quả công tác giáo dục, cải 
tạo phạm nhân còn những hạn chế, số người tái phạm còn cao. Chưa triển khai 
được việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Nhiều văn bản quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành pháp luật chậm được ban hành. Tình trạng thiếu cán bộ có 
chức danh tư pháp, nhất là tại các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và miền núi phía 
Bắc kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Năng lực và trách nhiệm của một bộ 
phận cán bộ tư pháp còn yếu, nhiều trường hợp tiêu cực, sa sút phẩm chất đạo đức, 
vi phạm pháp luật, một số trường hợp phải xử lý hình sự.  

Điều 2.  

Quốc hội ghi nhận các giải pháp mà Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra và yêu cầu năm 2013 tập trung thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những chỉ tiêu cụ thể sau đây:  

1. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải 
pháp, chủ động khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong hoạch định và thực thi 
chính sách, pháp luật để kiềm chế sự gia tăng của vi phạm pháp luật và tội phạm; 
tiếp tục giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, mất 
vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội và các vi phạm 
pháp luật khác; thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; 
phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Quản lý chặt chẽ mạng internet 
để ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, văn hóa phẩm độc hại; kết hợp tuyên 
truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật với việc xử lý nghiêm vi phạm 
pháp luật, tội phạm, tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2013, tạo đà 
ngăn chặn, từng bước đẩy lùi vi phạm pháp luật, tội phạm, tham nhũng trong những 
năm tiếp theo. 

Các cơ quan điều tra phải xác minh đầy đủ, xử lý theo quy định của pháp luật các 
tố giác, tin báo về tội phạm; phát hiện, điều tra có hiệu quả các loại tội phạm, hạn chế 
tình trạng bỏ lọt tội phạm; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong công 
tác bắt, tạm giữ, tạm giam; bảo đảm chất lượng thu thập chứng cứ và lập hồ sơ các vụ 
án hình sự; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động điều tra với thanh tra, kiểm 
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toán, kiểm sát, giám định tài chính, kế toán; nâng cao tỷ lệ phát hiện và xử lý nghiêm 
các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng. 

Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; điều tra, khám phá các 
loại tội phạm đạt trên 70%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 
đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố. Giảm ít nhất 1% số người tạm giữ hình sự sau 
đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm so với năm 2012. 
Giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm quản lý của nhà 
tạm giữ, trại tạm giam; cơ bản khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung 
người trong cùng vụ án, người chưa thành niên với người thành niên; tạo điều kiện 
để luật sư tham gia tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.  

Từ năm 2013, Chính phủ phải báo cáo, đánh giá đầy đủ tình hình vi phạm pháp 
luật và tội phạm xảy ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; kết quả 
xử lý; phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.  

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các Viện kiểm sát áp dụng đồng bộ 
các giải pháp, bảo đảm thực hành quyền công tố, làm tốt hơn công tác kiểm sát xử 
lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, 
kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để chống 
bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; phát hiện kịp thời 
và yêu cầu xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong các hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xử và thi hành án. Ra quyết định truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án 
hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt 
trên 95%. Kiểm sát viên phải chủ động, tích cực tranh luận, đối đáp tại phiên tòa 
xét xử các vụ án hình sự. Bảo đảm các kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái 
thẩm đối với các loại án phải có căn cứ và đúng pháp luật, nâng tỷ lệ các kháng 
nghị được Tòa án chấp nhận đạt trên 70%.  

Từ năm 2013, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải báo cáo, đánh 
giá đầy đủ tình hình vi phạm pháp luật trong các hoạt động tư pháp; thống kê, phân 
tích tội phạm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của 
Viện kiểm sát nhân dân. 

3. Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các Tòa án tiếp tục đẩy mạnh việc tranh 
tụng tại phiên tòa; bảo đảm việc giải quyết, xét xử và ra bản án, quyết định đúng 
pháp luật, nhất là đối với các vụ án dân sự, hành chính. Nâng tỷ lệ hòa giải thành 
các vụ việc dân sự và tăng số vụ án hình sự xét xử lưu động; không để xảy ra 
trường hợp kết án oan người không phạm tội, giảm ít nhất 1% tỷ lệ các bản án, 
quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan so với năm 2012; chấm dứt việc 
trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng 
bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án. 



 

 CÔNG BÁO/Số 753 + 754/Ngày 19-12-2012 43 
 

 

Việc cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ phải đúng quy định của 
pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng án quá hạn luật định, nhất là các vụ án dân 
sự được giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao. Đẩy nhanh tiến độ và nâng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị 
giám đốc thẩm, tái thẩm đạt trên 60%; cơ bản khắc phục tình trạng đã trả lời không 
có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó lại phải kháng nghị để giải quyết vụ án theo 
thủ tục giám đốc thẩm; bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn 
luật định đối với người bị kết án đạt tỷ lệ 100%. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành 
án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật; chấm dứt tình trạng 
chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan. 

Từ năm 2013, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải báo cáo, đánh giá tình 
hình hoạt động và chất lượng của đội ngũ Hội thẩm nhân dân. 

4. Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Ủy ban 
nhân dân các cấp thực hiện các giải pháp chủ động, quyết liệt, mang tính đột phá 
để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật 
trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều 
kiện thi hành; phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát, bảo đảm các trường 
hợp được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá đúng mục đích, yêu cầu 
theo quy định của pháp luật. 

Giảm mạnh số bị án phạt tù trốn ngoài xã hội; hạn chế các trường hợp phạm 
nhân chết do đánh nhau, tự sát, vi phạm pháp luật, tiếp tục phạm tội trong các trại 
giam. Chấm dứt tình trạng để lại số phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ 
không đúng tỷ lệ và mức án theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Bảo đảm 
100% cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện có cán bộ chuyên trách theo dõi, đôn 
đốc, hướng dẫn việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Khẩn trương tổ chức 
thi hành án tử hình theo đúng quy định của pháp luật. 

Năm 2013, tỷ lệ thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về việc, trên 77% về 
tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn 
đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định 
của pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi 
hành án.  

5. Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tập 
trung xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án về cải cách tư pháp bảo đảm chất 
lượng, tiến độ; khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có chức danh tư pháp, phấn đấu 
đến năm 2015 cơ bản tuyển dụng đủ cán bộ tư pháp; thường xuyên kiểm tra, thanh 
tra nội bộ, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, 
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tiêu cực; đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo 
dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức nhằm xây 
dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh. Khẩn trương tổng kết việc thi 
hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các luật về tổ chức các cơ quan tư 
pháp và soạn thảo các dự án luật (sửa đổi) này để trình Quốc hội xem xét thông 
qua theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; 
đẩy nhanh tiến độ ban hành và nâng cao chất lượng các văn bản quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật; chủ động đề xuất và trình Ủy ban thường 
vụ Quốc hội giải thích pháp luật để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động 
tư pháp. 

6. Chính phủ tạo điều kiện về ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở và phương tiện 
làm việc để các cơ quan tư pháp, các lực lượng trực tiếp đấu tranh chống vi phạm 
pháp luật và tội phạm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.  

Điều 3. 

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
của Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (năm 2013). 

Điều 4. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban tư pháp và các Ủy ban 
khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban 
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát thực 
hiện Nghị quyết này. 

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2012./. 
   
 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 
Nguyễn Sinh Hùng 

 
 
 
 


