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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TINH YÊN BÁI  
60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 
I. Sự ra đời của VKSND Yên Bái 
Ngày 09/11/1946, Hiến pháp 1946 được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa thông qua. Tại Chương VI đã quy định về cơ quan tư pháp bao gồm Tòa 
án tối cao, các Tòa phúc thẩm, các Tòa đệ nhị cấp (ở các tỉnh) và sơ cấp (ở cấp 
quận, huyện). Cơ quan Công tố ở nước ta được đặt trong hệ thống Tòa án nhưng 
hoạt động độc lập với hoạt động xét xử của Tòa án. Hoạt động công tố thời kỳ này 
gồm: chỉ đạo điều tra, trực tiếp điều tra một số tội phạm; quyết định việc truy tố; 
buộc tội trước tòa; kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án và giám sát việc chấp 
hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử, giam giữ, cải tạo và thi hành án; 
tham gia trong một số loại việc dân sự quan trọng để bảo vệ lợi ích của Nhà nước 
và lợi ích xã hội. 

Thực hiện cuộc cải cách tư pháp năm 1950, tổ chức và hoạt động  của Viện 
công tố (thuộc cơ quan Tòa án) có sự chuyển biến. Theo Sắc lệnh số 85/SL ngày 
22/5/1950 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Viện công tố có 
quyền kháng nghị cả bản án hay quyết định về dân sự của Tòa án. Thông tư số 
21/TTg ngày 7/6/1950 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên bộ số 18/BKT-
TT ngày 8/6/1950 của Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp đã quy định các Viện công tố địa 
phương phải chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban kháng chiến hành 
chính, cụ thể là: “Uỷ ban các cấp điều khiển Viện công tố trong địa hạt của mình, 
Uỷ ban kháng chiến hành chính có thể ra mệnh lệnh cho Viện công tố. Đại diện 
Viện công tố phải tuân theo mệnh lệnh của Uỷ ban”. 

Đến năm 1959, chức danh Công tố viên và hoạt động công tố được tách ra 
khỏi hệ thống Tòa án, trở thành hệ thống cơ quan độc lập và trực thuộc Chính phủ, 
chịu sự lãnh đạo của Chính phủ. Viện công tố được tổ chức thành 4 cấp phù hợp 
với hệ thống Tòa án (cấp trung ương, vùng, tỉnh và huyện); có chức năng, nhiệm 
vụ: điều tra và truy tố trước Tòa án những kẻ phạm tội; giám sát việc chấp hành 
luật pháp trong công tác điều tra, xét xử, thi hành các bản án về hình sự, dân sự; 
giam giữ và cải tạo; khởi tố và tham gia tố tụng trong những vụ án dân sự quan 
trọng liên quan đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân. Hệ thống Viện Công tố ở 
các địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “song trùng” trực 
thuộc, vừa chịu sự lãnh đạo của Viện Công tố cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ; 
đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính cùng cấp.  

Xuất phát từ tính chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân, từ nguyên tắc tổ 
chức của Nhà nước ta là tập trung dân chủ, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất; dựa trên quan điểm của LêNin về pháp chế thống nhất, kinh nghiệm 
quốc tế, kinh nghiệm tổ chức hoạt động công tố trong những năm đầu của công 
cuộc kháng chiến, kiến quốc. Hiến pháp năm 1959 lần đầu tiên đã ghi nhận chế 
định Viện kiểm sát nhân dân, trong đó xác định vị trí, chức năng và các nguyên tắc 
cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam. 
Theo đó, Viện kiểm sát nhân tối cao có chức năng “kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật của các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ, cơ quan Nhà nước địa phương, 
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các nhân viên cơ quan Nhà nước và công dân ” (Điều 105). Các Viện kiểm sát 
nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự có quyền trong phạm vi do luật 
định (Điều 105). Viện kiểm sát nhân dân các cấp chỉ chịu sự lãnh đạo của Viện 
kiểm sát nhân dân cấp trên và sự lãnh đạo thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao (Điều 107). Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước Quốc hội, trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm 
và báo cáo công tác trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Điều 108). 

Đây là bước phát triển quan trọng về tổ chức và hoạt động của Viện công tố, 
tiến tới việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân vào giữa năm 1960. Viện công tố 
được thay thế bằng Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân cùng với Toà 
án nhân dân là các cơ quan tư pháp, không còn trực thuộc Hội đồng Chính phủ mà 
chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội. 

Ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa (khoá II) đã thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
gồm 6 chương, 25 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Viện kiểm sát nhân dân; Luật này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố 
ngày 26/7/1960. 

Đây là đạo luật quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Viện kiểm sát nhân dân 
trong bộ máy nhà nước ta. Có thể nói, việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức, bộ máy và nguyên tắc tổ chức theo hệ thống dọc của Viện kiểm sát nhân dân 
là một bước tiến mới bảo đảm cho việc thực hiện pháp chế thống nhất trong lịch sử 
nước ta. Theo quy định tại Điều 4 Luật này thì các Viện kiểm sát nhân dân gồm có: 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các 
Viện kiểm sát quân sự. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương gồm có: Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đơn vị hành chính tương 
đương; Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã hoặc đơn vị 
hành chính tương đương, Viện kiểm sát nhân dân ở các khu vực tự trị. Viện kiểm 
sát nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong 
các nghị quyết, quyết định, thông tư, chỉ thị và biện pháp của các cơ quan thuộc 
Hội đồng Chính phủ và cơ quan nhà nước địa phương, kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật của nhân viên cơ quan nhà nước và công dân; điều tra những việc phạm 
pháp về hình sự và truy tố trước Toà án nhân dân những người phạm pháp về hình 
sự; kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc điều tra của cơ quan Công an và của cơ 
quan điều tra khác; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử của Toà án 
nhân dân và trong việc chấp hành các bản án; kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong việc giam giữ của trại giam; khởi tố hoặc tham gia tố tụng những vụ án dân 
sự quan trọng liên quan đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân. 

Ngày 01/12/1960, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao đầu tiên - ký Quyết định số 01/QĐ, thành lập các Viện kiểm sát 
nhân dân từ Đặc khu Vĩnh Linh trở ra, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Yên Bái thuộc hệ thống bộ máy Viện kiểm sát nhân dân ba cấp từ Trung ương tới 
các đơn vị hành chính cấp huyện như quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân, hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất dưới sự lãnh đạo của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (lúc này chưa có tỉnh Nghĩa Lộ). Việc 
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thành lập hệ thống cơ quan Kiểm sát nói chung, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên 
Bái nói riên thể hiện tính tất yếu, yêu cầu khách quan trong việc xây dựng và từng 
bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và bộ máy nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. 

II. Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái: 
1. Giai doạn 1960 - 1975 (VKSND 2 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ) 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã được thành lập đúng thời gian theo 

Quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cấp ủy địa phương. 
Cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ gồm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 7 người và 5 
đơn vị cấp huyện gồm thị xã Yên Bái, huyện Văn Bàn,Trấn Yên,Yên Bình, Lục 
Yên mỗi đơn vị 1 người, tổng biên chế 12 người. Đồng chí Ngô Xuân Ngoạn (tức 
Nguyễn Xuân Trình) - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ty Công an - được cử 
sang làm Viện trưởng, Bí thư chi bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cán bộ được điều 
chuyển từ Viện công tố sang gồm các đồng chí: Lê Văn Liêm, Phó Viện trưởng; 
Nguyễn Văn Ân, Kiểm sát viên; Hà Đình Giai, Nguyễn Hữu Mạch, Nguyễn Quang 
Tung, Ngô Đức Chí, cán bộ. 

Tháng 9/1960, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đề ra nhiệm vụ xây dựng 
CNXH ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà và thông qua kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất (1961 - 1965), trong đó có mục tiêu phấn đấu “làm cho miền núi tiến 
kịp miền xuôi, các dân tộc thiểu số tiến kịp các dân tộc đa số”. Nghị quyết Đại hội 
III đã được Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất Khu tự trị Thái - Mèo cuối tháng 2, đầu 
tháng 3/1961 cụ thể hóa bằng phương hướng, nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm lần 
thứ nhất, kết hợp với đợt sinh hoạt “chỉnh huấn mùa xuân 1961, xây dựng chi bộ 4 
tốt” trong toàn Đảng bộ, củng cố một bước công tác xây dựng Đảng và củng cố tổ 
chức Đảng. 

Tuy đã được thành lập nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái lúc này 
vẫn làm việc chung với Tòa án trong ngôi nhà 3 gian cột gỗ ở khu phố Nhà thờ, 
hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tỉnh ủy 
Yên Bái. 

Hoạt động của ngành giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thốn về 
cơ sở vật chất, con người, trình độ chuyên môn, nhiệm vụ lại mới mẻ và hết sức 
nặng nề, song với mục tiêu hàng đầu là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an 
toàn hậu phương, kịp thời chi viện cho tiền tuyến, cả hai cấp Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh Yên Bái đã cố gắng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo luật 
định. Đường lối truy tố, xét xử trong thời điểm này là đánh mạnh và phân hóa cao 
đối với bọn gián điệp, biệt kích do đế quốc Mỹ và ngụy quyền miền Nam tung ra 
miền Bắc hoạt động phá hoại và bọn gián điệp do thực dân Pháp cài cắm lại; trấn 
áp kịp thời và xử lý nghiêm khắc đối với các loại phản động nội địa, tuyên truyền 
xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc, hợp tác hóa nông nghiệp, công tác kiểm sát 
đã tập trung phối hợp tốt với các ngành đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ tài sản XHCN, thực hiện đúng đắn về chính sách 
nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, bảo vệ tính mạng và quyền tự 
do dân chủ của công dân, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát hình sự phục vụ 
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nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đã có nhiều vụ án điển hình được giải quyết 
trong thời gian này. 

Ngày 24/12/1962, tỉnh Nghĩa Lộ chính thức được thành lập. Ngay đầu năm 
1963, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ cũng được thành lập với tổ chức bộ 
máy ở cấp tỉnh và 4 đơn vị cấp huyện, trụ sở đóng tại khu vực Sân bay Nghĩa Lộ 
(đồi Pú Lo, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ hiện nay), tổng biên chế 15 người 
(VKS tỉnh 11 người, 4 huyện - mỗi huyện 1 người), Viện trưởng là đồng chí 
Nguyễn Văn Thăng, các Kiểm sát viên có đồng chí Nguyễn Kim Tăng, Phạm Văn 
Phó, Trần Trung Nghĩa và một số cán bộ khác cùng 4 Viện trưởng Viện kiểm sát 
cấp huyện. 

Nhằm thực hiện nghị quyết Đảng bộ Khu tự trị, tại Yên Bái, Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Yên Bái lần thứ IV (1961), lần thứ V (1963) đã đề ra phương hướng nhiệm 
vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tăng cường khả năng quốc phòng, giữ 
vững an ninh chính trị, củng cố mọi mặt hoạt động của các đoàn thể quần chúng, 
nâng cao trình độ văn hoá, giác ngộ XHCN, cải thiện đời sống nhân dân, đề cao 
cảnh giác cách mạng, kiên quyết trấn áp mọi âm mưu hành động phá hoại của bọn 
phản cách mạng, nâng cao công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng, chi viện 
sức người, sức của cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam; dồn sức thực hiện tốt 
nhiệm vụ chuyển dân vùng lòng hồ của công trình xây dựng Nhà máy thuỷ điện 
Thác Bà. 

Để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật được quy định trong Hiến pháp và Luật Tổ chức VKSND, ngành Kiểm 
sát nhân dân có nhiệm vụ “Bảo vệ chế độ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân, 
bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự 
do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi 
ích của Nhà nước, của tập thể và quyền lợi hợp pháp của công dân phải được xử lý 
theo pháp luật” theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 68/NQ-TW 
ngày 01/12/1963 của Bộ Chính trị về công tác kiểm sát và Chỉ thị số 716/CT của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 1962. 

Ở Yên Bái, cuối năm 1963, Tỉnh ủy điều động đồng chí Triệu Viết Hóp - 
Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an huyện Lục Yên sang làm Phó 
Viện trưởng VKSND tỉnh. Bộ máy có 3 đồng chí lãnh đạo gồm đồng chí: Nguyễn 
Xuân Trình, Viện trưởng; Triệu Viết Hóp và Lê Văn Liêm, Phó Viện trưởng. Ủy 
ban kiểm sát được thành lập gồm 5 đồng chí (3 lãnh đạo Viện và các đồng chí 
Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Đình Thiềng). Chưa có tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn riêng, 
do đó 6 đảng viên đều sinh hoạt chung với Chi bộ Tòa án tỉnh, còn các Đoàn viên 
thanh niên sinh hoạt chung với Chi đoàn Công an tỉnh. 

Ở Nghĩa Lộ, năm 1964, đồng chí Nguyễn Văn Thăng chuyển sang làm Bí 
thư Thị ủy Nghĩa Lộ, Viện trưởng mới là đồng chí Huỳnh Dinh. 

Cũng trong năm 1964, do có thêm đơn vị hành chính nên ở cả 2 tỉnh đều 
thành lập mới các Viện kiểm sát cấp huyện là Bắc Yên,Trạm Tấu thuộc tỉnh Nghĩa 
Lộ và Bảo Yên, Văn Yên thuộc tỉnh Yên Bái. 
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Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái có 7 đơn vị cấp huyện trực 
thuộc gồm VKSND huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Bảo Yên, Yên Bình, Văn 
Bàn và thị xã Yên Bái; biên chế ở tỉnh có 10 người, mỗi huyện, thị xã có từ 2 - 3 
người. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ có 6 đơn vị cấp huyện trực thuộc 
gồm Văn Chấn, Than Uyên, Mù Cang Chải, Phù Yên, Bắc Yên,Trạm Tấu. 

Năm 1965, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái được thành lập chi bộ Đảng 
với 11 đồng chí, do đồng chí Triệu Viết Hóp làm Bí thư chi bộ. Giai đoạn này vẫn 
hết sức khó khăn thiếu thốn về mọi mặt, song khó khăn lớn nhất là hầu hết cán bộ 
của ngành là bộ đội, công an, thanh niên xung phong chuyển ngành và học sinh, 
thanh niên nông thôn... mới tuyển vào, vừa học, vừa làm chuyên môn, trình độ 
chuyên môn về công tác kiểm sát chưa có nên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh đã tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn ngày từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi 
ngay tại Viện kiểm sát tỉnh cho cán bộ hai cấp mới vào, có lớp chỉ có 6, 7 học viên. 
Trong khoảng thời gian này, đồng chí Lê Văn Liêm chuyển về Viện kiểm sát tối 
cao, đồng chí Nguyễn Quang Tung đi học rồi chuyển công tác khác. 

Đến cuối năm 1965, tổng sản lượng lương thực quy thóc của Yên Bái và 
Nghĩa Lộ đạt 85.157 tấn. Để phát triển kinh tế miền núi, thời kỳ này tỉnh Nghĩa Lộ 
tiếp nhận 14.317 người từ các tỉnh Thái Bình, Hải Hưng, Hà Tây lên xây dựng 
vùng kinh tế mới. Để xây dựng thuỷ điện Thác Bà, năm 1966 công tác chuyển dân 
lòng hồ của tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành, 2.019 hộ gồm 11.050 người đã được 
chuyển đến quê mới có nhà ở, ruộng, vườn, ao, cuộc sống ổn định. 

Ngày 15/6/1965, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá Nghĩa Lộ và sau đó ngày 
09/7/1965 là Yên Bái, các mục tiêu như trung tâm thị xã, trường học, bệnh viện, 
cầu phà, các công sở.. .đều bị máy bay Mỹ oanh tạc, nhất là nhà ga, đường sắt - 
con đường huyết mạch vận chuyển lương thực, thực phẩm, khí tài, các thiết bị, 
máy móc xây dựng Thủy điện Thác Bà - là một trong những mục tiêu huỷ diệt của 
Mỹ, bị đánh phá nhiều lần, có lần liên tục 2 giờ liền gây thiệt hại lớn về người và 
tài sản. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ 11, 12 khóa II, tỉnh Yên Bái và Nghĩa Lộ đã chỉ đạo nhanh chóng chuyển 
hướng mọi hoạt động kinh tế, xã hội của tỉnh sang điều kiện có chiến tranh. Chính 
quyền các cấp lập kế hoạch đưa dân sơ tán khỏi các khu vực trọng điểm. Cán bộ, 
nhân dân ở thị xã, thị trấn, các cơ cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện sơ tán về 
các vùng nông thôn tiếp tục công tác, học tập, sản xuất. Các công sở, công trình 
công cộng, ven đường giao thông, nhà dân đều đào hầm, hố trú ẩn. Hàng chục vạn 
công lao động được huy động vào xây dựng các trận địa, kéo pháo, làm đường cơ 
động, nguỵ trang trận địa và nhiều mục tiêu kinh tế, quân sự khác, thành lập các 
đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước và tiễn đưa thanh niên nhập ngũ. 
Sân bay Yên Bái được gấp rút xây dựng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, công tác di 
chuyển gần 1.000 hộ dân phục vụ công trình này tiếp tục được thực hiện. Từ năm 
1965 đến 1968, quân dân Yên Bái - Nghĩa Lộ hợp đồng tác chiến cùng các đơn vị 
phòng không bộ đội chủ lực bắn rơi 99 máy bay các loại, bắt sống nhiều giặc lái 
Mỹ. 
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Ngày 18/10/1971, thành lập thị xã Nghĩa Lộ, trên cơ sở đó VKS thị xã 
Nghĩa Lộ được hình thành, Viện trưởng là đồng chí Hoàng Đình Thâu. Tổ chức bộ 
máy của Viện kiểm sát tỉnh Nghĩa Lộ có các bộ phận: Kiểm sát điều tra án hình sự 
kiêm công tác giam, giữ và cải tạo (đến năm 1974 mới phân chia thành Kiểm sát 
điều tra án trị an, an ninh và Kiểm sát điều tra án kinh tế); Văn phòng tổng hợp; 
Kiểm sát xét xử (không phân biệt hình sự hay dân sự), Kiểm sát chung và 7 đơn vị 
cấp huyện trực thuộc. 

Sau khi đồng chí Huỳnh Dinh được VKSND tối cao điều động trở về Miền 
Nam công tác, đồng chí Đặng Liên được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND tỉnh 
Nghĩa Lộ. 

Viện kiểm sát hai cấp của tỉnh Nghĩa Lộ tập trung làm tốt nhiệm vụ công tác 
chuyên môn, phục vụ yêu cầu chính trị ở địa phương lúc này là đẩy mạnh công tác 
bảo vệ trị an, củng cố quốc phòng, phát triển cơ sở vật chất để làm cho Nghĩa Lộ 
trở thành tỉnh giàu có và vững chắc trong khu vực Tây Bắc, đời sống nhân dân 
được no ấm và có dự trữ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất. 

Cùng với địa phương và cả nước, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức 
cơ sở Đảng trong ngành Kiểm sát hai tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ đã phát huy tốt trong 
hoạt động chuyên môn, vận dụng sát với tình hình thực tế. Trụ sở làm việc của cả 
hai cấp Kiểm sát đều phải di chuyển sơ tán vào các vùng xa trọng điểm bắn phá 
của máy bay Mỹ. Khi Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc, công tác kiểm sát 
chuyển hướng hoạt động phục vụ các yêu cầu của thời chiến trên cả hai mặt sản 
xuất và chiến đấu, bảo đảm sức chiến đấu của quân đội và đời sống của nhân dân, 
sự tuân thủ pháp luật của các cơ sở kinh tế, chính quyền địa phương và cơ sở, việc 
huy động công dân làm nghĩa vụ đối với Nhà nước... Thời điểm này, hệ thống pháp 
luật của Nhà nước ta còn nhiều hạn chế, chưa đầy đủ; chính quyền non trẻ, nhiệm 
vụ cách mạng nặng nề, đất nước bị chia cắt, vừa có hòa bình lại vừa có chiến tranh, 
đây là những khó khăn bao trùm, tác động không nhỏ đến hoạt động theo chức 
năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, song được sự chỉ đạo trực tiếp, sát 
sao của cấp ủy địa phương, cùng với sự lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn của Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, với lòng nhiệt tình công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn 
kết giúp đỡ nhau về mọi mặt của cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Yên Bái và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ đã từng bước vượt 
qua những thử thách, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân 
giao phó. 

Ngày 02/10/1970, để chuẩn bị cho đồng chí Nguyễn Xuân Trình vừa được 
Tỉnh ủy Yên Bái bầu vào Thường vụ và cử đi học Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 
tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Ngọc Toản - Phó Ty Công an được điều động sang làm 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái. Ủy ban kiểm sát có 3 đồng chí lãnh 
đạo. Năm 1972, đồng chí Trình đi học, đồng chí Toản được bổ nhiệm Viện trưởng, 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái lúc này đã có 24 cán bộ, trong đó có 16 đảng 
viên. Ban cán sự đảng được Tỉnh ủy quyết định thành lập gồm các đồng chí Đỗ 
Ngọc Toản - Bí thư, Triệu Viết Hóp và Nguyễn Quang Khải (được điều động từ 
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Bảo Yên về tỉnh, bổ nhiệm Kiểm sát viên, ủy viên UBKS tháng 6/1970) làm ủy 
viên. 

Ở Nghĩa Lộ, năm 1971, đồng chí Nguyễn Tiến Đạm, Phó Viện trưởng được 
điều động về công tác tại Viện kiểm sát tối cao, đồng chí Hà Tiến Trung được bổ 
nhiệm Phó Viện trưởng (đến năm 1975 thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn thì cả đồng 
chí Đặng Liên, Viện trưởng và Hà Tiến Trung đều chuyển công tác về các địa 
phương khác). 

Những năm 1969 -1971, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công tác bầu cử Hội 
đồng nhân dân các cấp được tiến hành. Thông qua bầu cử, chính quyền các cấp 
được kiện toàn, nâng cao một bước hiệu lực của bộ máy quản lý và tổ chức thực 
hiện chủ trương, chính sách của Đảng. Cùng với cuộc vận động chính trị “phát huy 
dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể củng cố phong trào hợp tác hoá nông 
nghiệp ở các xã miền núi”, cuộc vận động định canh, định cư đã được hai tỉnh Yên 
Bái và Nghĩa Lộ chú trọng. Viện kiểm sát hai cấp của các tỉnh Yên Bái và Nghĩa 
Lộ cũng có bước phát triển mới đáp ứng yêu cầu của chuyên môn và phục vụ tình 
hình nhiệm vụ chính trị ở địa phương là làm tốt công tác kiểm sát chung trong lĩnh 
vực tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, vận động nhân dân chấp hành 
chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, định canh định cư, chống tham ô lãng phí, 
chấp hành nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội. 

Từ ngày 15 đến 27/01/1970, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ lần thứ II đã đề 
ra nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - văn hoá, tăng cường 
công tác quốc phòng an ninh, củng cố chính quyền, tăng cường công tác xây dựng 
đảng và các đoàn thể quần chúng. 

Từ  ngày 20 đến 30/01/1970, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 
VI đã kiểm điểm các mặt công tác của nhiệm kỳ V; Nghị quyết thực hiện Di chúc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - 
văn hóa - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, tăng cường công tác quân sự địa 
phương đối với tiền tuyến, chăm lo công tác xây dựng đảng, chính quyền đoàn thể 
quần chúng vững mạnh. 

Từ 1970 - 1972, Đảng bộ Yên Bái - Nghĩa Lộ tiến hành hai đợt sinh hoạt 
chính trị thực hiện cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh” và “Nâng cao chất lượng, kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh”. 
Viện kiểm sát 2 tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chính trị ở địa phương 
để thực hiện có hiệu quả hai đợt sinh hoạt chính trị nói trên và phát triển sản xuất, 
ổn định đời sống nhân dân... 

Ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đây là mốc son lịch 
sử chói lọi trong quá trình dựng nước và giữ nước của toàn Đảng, toàn dân ta, đưa 
non sông quy về một mối và cũng là thời điểm cách mạng Việt Nam phải bắt tay 
vào giải quyết những khó khăn. Ở miền Bắc, nền kinh tế vốn nhỏ, yếu lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề, cơ sở vật chất kỹ thuật thấp kém, tổ chức quản lý phân tán, 
kém hiệu lực. Ở miền Nam, nền kinh tế chủ yếu lệ thuộc vào nước ngoài, tàn dư 
của chế độ Mỹ - ngụy về tư tưởng chính trị - xã hội khá trầm trọng, các thế lực thù 
địch tăng cường bao vây, cấm vận. 
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Sau 15 năm kể từ ngày thành lập ngành, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm 
sát 2 tỉnh Yên Bái và Nghĩa Lộ không ngừng được củng cố đã góp phần tích cực 
vào việc giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự, kỷ cương an toàn xã hội, bảo vệ 
pháp chế xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, góp phần quan trọng vào công cuộc giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

2. Giai đoạn từ năm 1976 đến 1991 (VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn) 
Ngày 27/3/1975, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa V đã nghị quyết hợp nhất 

ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ thành tỉnh mới, lấy tên là Hoàng Liên Sơn. 
Ngày 03/01/1976, thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn.Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Hoàng Liên Sơn được hình thành do hợp nhất Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh 
Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ với 17 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (tương 
đương với các đơn vị hành chính), trong đó có 2 VKS thị xã Yên Bái, Lào Cai và 
15 huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Chấn, 
Trạm Tấu, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, Than Uyên, Mường Khương, Bắc Hà, 
Bát Xát, Sa Pa. Trụ sở Viện kiểm sát tỉnh đóng tại thị xã Lào Cai. Đồng chí Đỗ 
Ngọc Toản tiếp tục được Viện kiểm sát tối cao bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện 
trưởng là đồng chí Bùi Huy Tuệ, Triệu Viết Hóp, Nguyễn Danh Đạt (nhưng đồng 
chí Hóp được nghỉ chữa bệnh). 

Sau giải phóng miền nam thống nhất đất nước, để phục vụ cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ngành Kiểm sát nhân dân được kiện toàn một 
bước về tổ chức, bộ máy. Tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đã 
nhanh chóng mở rộng trên phạm vi cả nước. Từ tháng 7/1975, theo yêu cầu của 
Đảng về việc chuẩn bị cho hoạt động công tố sau khi giải phóng, ngành Kiểm sát 
nhân dân đã thành lập Ban công tác miền Nam, đồng thời điều động một lực lượng 
lớn cán bộ vào tiếp quản miền Nam, trong đó có nhiều đồng chí cán bộ Viện kiểm 
sát tỉnh Hoàng Liên Sơn như đồng chí Ngô Đức Chí, Đỗ Văn Tốt. 

Năm 1976, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV xác định: “Nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng Việt Nam: Xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc 
Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Quan điểm, đường lối phát triển đất nước của Đảng ta 
là: “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH” 

Tháng 9/1977, đồng chí Nguyễn Danh Đạt, Phó Viện trưởng được nghỉ hưu, 
lãnh đạo VKS tỉnh có 3 đồng chí: Đỗ Ngọc Toản, Viện trưởng; Bùi Huy Tuệ, Triệu 
Viết Hóp, Phó Viện trưởng. 

Đầu năm 1978, do tình hình biên giới phía Bắc có nhiều diễn biến phức tạp, 
cùng với các cơ quan tỉnh, Viện kiểm sát Hoàng Liên Sơn chuyển trụ sở từ Lào Cai 
về đóng tại đường Kim Đồng, phường Minh Tân, thị xã Yên Bái (nay là thành phố 
Yên Bái). 

Ngày 26/12/1978, đồng chí Nguyễn Quang Khải, Hà Đình Giai được bổ 
nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn. Tập thể lãnh đạo và Ủy ban 
kiểm sát có 5 đồng chí, với số lượng đảng viên có trên 20 người do đồng chí 
Nguyễn Quang Khải làm Bí thư (tuy nhiên ngay sau đó, đồng chí Khải phải nghỉ 
chữa bệnh, hoạt động thực tế chỉ có đồng chí Đỗ Ngọc Toản, Bùi Huy Tuệ và Hà 
Đình Giai). 
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Năm 1979, đồng chí Đỗ Ngọc Toản nghỉ hưu, đồng chí Bùi Huy Tuệ được 
Viện kiểm sát tối cao và Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn giao quyền Viện trưởng. 

Tính đến ngày 01/7/1979, tổng số cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
Hoàng Liên Sơn có 158 đồng chí: VKS tỉnh 54 người, trong đó ngoài lãnh đạo 
Viện ra chỉ có 8 KSV (Đỗ Ngọc Khuê, Trần Tất Đắc, Ngô Đức Chí, Vũ Đình 
Thông, Nguyễn Đình Cận, Lê Xuân Đông, Dương Xuân Thạc, Lý Kim Tân), còn 
lại là cán bộ và nhân viên hành chính; cấp huyện có 104 người. 

Ở VKS tỉnh: Đảng bộ được thành lập trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh 
với 4 chi bộ; Ban Chấp hành 5 đồng chí, Bí thư Đảng ủy là đồng chí Hà Đình Giai 
- Phó Viện trưởng. 

Tháng 8/1979, Tỉnh ủy điều động đồng chí Lê Cam, Phó Ban chỉ đạo biên 
giới 228 của tỉnh sang làm Phó Viện trưởng, đến cuối năm 1979 đồng chí được bổ 
nhiệm Viện trưởng thay đồng chí Bùi Huy Tuệ, quyền Viện trưởng nghỉ hưu. Đến 
giữa năm 1982, đồng chí Trần Tất Đắc được bổ nhiệm Phó Viện trưởng. Số Đảng 
viên của Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh có 29 đồng chí, BCH 5 người, đồng chí Lê 
Cam - Bí thư; đồng chí Lê Xuân Đông - KSV tỉnh, Phó Bí thư; các đồng chí Trần 
Tất Đắc, Hà Đình Giai, Nguyễn Duy Hiên - KSV - Đảng uỷ viên. 

Ngày 01/10/1984, đồng chí Lê Cam nghỉ hưu, đồng chí Hà Đình Giai được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng. 

Tháng 5/1984, đồng chí Lương Thế Hưng được bổ nhiệm Phó Viện trưởng, 
đồng thời là Bí thư Đảng bộ. Năm 1985, sau thời gian được điều động đi tăng 
cường làm Viện trưởng VKSND thị xã Lào Cai về, đồng chí Triệu Việt Hanh được 
bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm sát xét xử hình sự, Phó Bí thư. 

Từ 1976 đến 1981, hoạt động của ngành thực hiện theo Luật Tổ chức Viện 
kiểm sát nhân dân năm 1960, chức năng bao trùm là kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật của các cơ quan thuộc Hội đồng chính phủ, cơ quan nhà nước địa phương, các 
nhân viên cơ quan nhà nước và công dân; thực hành quyền công tố được xem là 
một quyền năng để thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật. 

Ngoài chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát thời gian này là phục vụ theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976), lần thứ V (1982), 
Viện kiểm sát Hoàng Liên Sơn còn tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn khóa I (tháng 11/1976) và Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 
6/5/1985 của Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm sát. 

Thời kỳ này, các cơ sở đảng còn yếu kém, nhất là ở vùng nông thôn, năng 
lực lãnh đạo, tổ chức quản lý, trình độ lý luận chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật 
của đội ngũ cán bộ nói chung, ở địa bàn vùng cao nói riêng còn nhiều bất cập, do 
đó, VKSND tỉnh đã cử cán bộ đi theo các đoàn của tỉnh Hoàng Liên Sơn tăng 
cường cho huyện. Tỉnh mới hợp nhất ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhất là bộ 
máy lãnh đạo và cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các cơ quan, ban, ngành, 
trong đó có ngành Kiểm sát, trách nhiệm nặng nề, cán bộ vừa thiếu, vừa yếu về 
nhận thức đường lối, nghiệp vụ, các cơ quan kinh tế, xã hội chưa nhận thức được 
đầy đủ vai trò, vị trí của ngành Kiểm sát nên khó khăn trong việc phối hợp. Để kịp 
thờikhắc phục tình trạng đó, lãnh đạo VKSND tỉnh đã chủ động đề nghị và được 
VKSTC cho phép tiếp tục mở các lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát chương trình sơ 
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cấp cho cán bộ của Viện kiểm sát Hoàng Liên Sơn và các tỉnh Lào Cai, Sơn La, 
Lai Châu. Giáo viên và quản lý lớp học do Viện kiểm sát tỉnh Hoàng Liên Sơn 
đảm nhiệm. 

Viện kiểm sát Hoàng Liên Sơn lúc này vừa lo ổn định đời sống, xây dựng cơ 
sở vật chất, tổ chức bộ máy, vừa bám sát chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao và cấp ủy địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Ngoài việc 
đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm còn quan tâm tới việc bảo vệ các quyền 
dân chủ của công dân trong hoạt động tư pháp, đồng thời trực tiếp điều tra nhiều 
vụ án hình sự các loại và đưa ra truy tố để xét xử trước Tòa án, nhiều vụ tham ô, cố 
ý làm trái nghiêm trọng đã được Viện kiểm sát hai cấp trực tiếp điều tra như vụ 
Trần Đình Tảo và đồng bọn tham ô tài sản ở Công ty Dược phẩm huyện Văn Chấn. 

Sau nhiều năm kể từ ngày thống nhất, nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình 
trạng nghèo nàn lạc hậu, nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn. Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) khẳng định: Quyết tâm đổi mới, trước hết 
là đổi mới tư duy kinh tế. Đây được coi là Đại hội của đổi mới, một bước ngoặt lớn 
của cả dân tộc. Nghị quyết của Đại hội VI như một luồng sinh khí mới, tạo đà cho 
đất nước đi lên. Từ đây, bắt đầu giai đoạn đổi mới toàn diện đất nước, nền kinh tế 
đã chuyển hoàn toàn từ nền kinh tế điều hành theo kế hoạch tập trung quan liêu 
sang nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng XHCN đưa nước ta 
thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và bắt đầu phát triển với những triển vọng 
tốt đẹp. Hệ thống các cơ quan pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát cũng có 
những bước đổi thay căn bản. VKSND tỉnh Hoàng Liên Sơn đã trực tiếp đương 
đầu với khó khăn, giành thế chủ động trên trận tuyến đấu tranh bảo vệ công lý, 
luôn đi đầu và tự đổi mới trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp; tích cực 
cùng các cơ quan tố tụng đấu tranh phòng, chống vi phạm, trấn áp có kết quả đối 
với mọi tội phạm, đặc biệt trong cuộc đồng loạt tiến công truy quét tội phạm hình 
sự theo Chỉ thị 35, giải quyết nhiều tụ điểm, làm trong sạch một bước địa bàn trong 
tỉnh, nhất là các khu vực ga, bến xe, khu vực thị xã, thị trấn, bắt hàng trăm tội 
phạm. Kế hoạch công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều được xây 
dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC, 
có gắn với phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương như thành lập Ban 
chống tham nhũng của cơ quan; phối hợp tích cực, chặt chẽ với Ban chống tham 
nhũng của tỉnh giải quyết nhiều đơn tố cáo của quần chúng nhân dân; cử cán bộ, 
Kiểm sát viên đến các thôn, bản vùng cao, vùng dân tộc thiểu số để thực hiện “3 
cùng” với đồng bào, tuyên truyền phổ biến pháp luật, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, 
cúng ma, không cưới tảo hôn, không hút thuốc phiện...; trực tiếp thực hiện đồng 
thời chỉ đạo 17 Viện kiểm sát cấp huyện áp dụng, vận dụng sáng tạo pháp luật nhà 
nước, đảm bảo có lý có tình trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự. 
Trong giai đoạn này, Bộ luật hình sự (1986), Bộ luật tố tụng hình sự (1989). ra đời 
và có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý để các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó 
có Viện kiểm sát nhân dân hoạt động có hiệu quả, hàng năm xử lý từ 400 đến 500 
vụ án, hàng nghìn bị can. Trong điều kiện kinh tế mở, Viện kiểm sát hai cấp của 
tỉnh Hoàng Liên Sơn luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững 
an ninh chính trị để phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự trị an trên mọi lĩnh vực của 
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đời sống xã hội, kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường số lượng, chất lượng đội 
ngũ cán bộ, mua sắm trang thiết bị làm việc. Đặc biệt sau 25 năm thành lập, năm 
1986 đã có đồng phục dành cho Kiểm sát viên. 

Đến tháng 9/1988, Viện kiểm sát Hoàng Liên Sơn đã có 192 cán bộ công 
nhân viên. Đồng chí Hà Đình Giai, Viện trưởng (Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên 
Sơn năm 1986 đã bầu đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh); các Phó Viện trưởng là 
đồng chí Lương Thế Hưng, Trần Tất Đắc. BCH có 7 đồng chí: Lương Thế Hưng - 
Bí thư, Triệu Việt Hanh - Phó Bí thư, Hà Đình Giai, Ngô Xuân Thắng, Nguyễn 
Xuân Tầm, Phạm Bá Thi, Nguyễn Văn Khang- ủy viên.  

Công đoàn và nữ công đều có tổ chức riêng; các đồng chí: Lê Đình Thành, 
Thư ký Công đoàn, Bùi Thị Nhung, ủy viên công đoàn phụ trách nữ công. Chi 
đoàn thanh niên có 25 đoàn viên, Bí thư đồng chí Nguyễn Tường Thanh. 

Năm 1987, đồng chí Trần Tất Đắc được nghỉ chế độ hưu trí. 
Tháng 3/1989, đồng chí Ngô Xuân Thắng và Triệu Việt Hanh được bổ 

nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Hoàng Liên Sơn. 
Tháng 01/1991, Phòng Điều tra hình sự được thành lập với 3 biên chế: 

Trưởng phòng đồng chí Nguyễn Đức Diệu, Điều tra viên trung cấp; Chu Thị 
Phương Mai và Nguyễn Tường Thanh, Điều tra viên sơ cấp. Phòng có chức năng 
điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật mà 
người phạm tội là cán bộ công chức thuộc cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, 
Thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. 

Năm 1991, biên chế toàn tỉnh 204 người, 10 phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát 
tỉnh (theo QĐ số 21/V9 của VKSND tối cao) và 17 Viện kiểm sát cấp huyện; trên 
50% cán bộ được đào tạo chính quy các hệ nghiệp vụ, 2/3 tổng biên chế là Kiểm 
sát viên, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành trụ sở mới 
(xây 2 tầng và cấp 4), Viện kiểm sát tỉnh chuyển từ khu nhà lá trên đồi cao (thuộc 
khu vực đường km 3 đi Bệnh viện tỉnh) về trung tâm tỉnh tại km5. 

Tháng 6/1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã thông qua Cương lĩnh 
chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2000; tiếp tục khẳng định quyết tâm thực 
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức 
tạp. Liên Xô, thành trì của CNXH sụp đổ, hệ thống XHCN ở Đông Âu tan rã, 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đứng trước những khó khăn to lớn. 

Vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn trên nhiều mặt, thành tích của Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn tiếp tục được ghi nhận bằng danh hiệu Đảng bộ 
đạt trong sạch vững mạnh, Cờ luân lưu “Đơn vị xuất sắc ngành Kiểm sát nhân 
dân” của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 1981, 1987, 1989 và nhân dịp kỷ 
niệm 25 năm thành lập ngành 1985; năm 1990, được Nhà nước tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba. Điều đó đã phản ánh rõ nét, có sự lãnh đạo của Đảng, của 
ngành, mặc dù hoạt động trong điều kiện muôn vàn khó khăn, đất nước bị chia cắt 
làm hai miền, sau giải phóng phải giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp 
nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày ấy đã vững bước đi lên, 
xây dựng chính mình lớn mạnh và trưởng thành, hoạt động có hiệu quả, phục vụ 
tốt đường lối chính trị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước 
khẳng định vị trí vai trò của ngành trong hệ thống các cơ quan tư pháp. 
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3. Giai đoạn 1991 - 2015 (VKSND tỉnh Yên Bái) 
Ngày 12/8/1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VII quyết định chia tỉnh 

Hoàng Liên Sơn thành 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai. Tỉnh Yên Bái có 8 đơn vị 
hành chính là thị xã Yên Bái và 7 huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, 
Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Yên Bái. Ngày 
22/8/1991, Viện trưởng VKSNDTC Trần Quyết ra Quyết định số 95/QĐ-VKSTC 
về việc thành lập VKSND tỉnh Yên Bái trên cơ sở tách ra từ Viện kiểm sát tỉnh 
Hoàng Liên Sơn, trụ sở đóng tại km 3 thị xã Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Theo sự chỉ 
đạo của Viện kiểm sát tối cao, cán bộ cấp huyện giữ nguyên hiện trạng không điều 
chuyển, riêng ở Viện kiểm sát tỉnh có 17 đồng chí được quyết định chuyển công 
tác đến Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai. Chấp hành quyết định của tổ chức, những đồng 
chí có tên trong danh sách đi Lào Cai do đồng chí Triệu Việt Hanh, Phó Viện 
trưởng dẫn đầu đã lên đường nhận nhiệm vụ mới. 

Theo Quyết định số 120/QĐ-VKSTC - 22/12/1991 của Viện trưởng VKSND 
tối cao, VKS tỉnh Yên Bái có 7 phòng nghiệp vụ gồm: Kiểm sát điều tra án trị an, 
Kiểm sát điều tra án kinh tế, Kiểm sát xét xử hình sự và Thi hành án, Điều tra hình 
sự, Kiểm sát giam giữ và cải tạo, Kiểm sát xét xử dân sự, Văn phòng (bộ phận 
khiếu tố, tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng) và 8 VKS cấp huyện. Biên chế 115 
người. Đồng chí Hà Đình Giai tiếp tục được VKSND tối cao bổ nhiệm Viện 
trưởng VKSND tỉnh Yên Bái, đồng thời được phong Kiểm sát viên cao cấp bậc ba; 
Phó Viện trưởng là đồng chí Ngô Xuân Thắng. 

Đến 15/3/1992, Đảng bộ VKS Yên Bái có 34 Đảng viên, BCH Đảng bộ gồm 
6 đồng chí: Nguyễn Xuân Tầm, Bí thư; Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư; Hà Đình 
Giai, Lê Đình Thành, Ngô Quốc Kiệm, Chu Thị Minh Châu - Đảng ủy viên. 

Cũng trong năm 1992, Viện kiểm sát huyện Yên Bình được bổ sung thêm 
một Phó Viện trưởng là đồng chí Trịnh Cao Thắng (Viện trưởng đ/c Mông Văn 
Toàn, Phó Viện trưởng đ/c Lương Huy Túc). Năm 1993, đồng chí Đinh Long Biên, 
Phó Viện trưởng được bổ nhiệm Viện trưởng VKSND thị xã Yên Bái thay đồng 
chí Nguyễn Hữu Mạch nghỉ chế độ hưu trí. 

Kế thừa các thành quả của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn, tập 
thể lãnh đạo và BCH Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sau khi ổn 
định tổ chức đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. 
Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI, đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện 
và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Hiến pháp 
năm 1992, Luật Tổ chức Viện kiểm nhân dân năm 1992 cũng được sửa đổi với 
những điều luật quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát nhằm thực 
hiện thắng lợi đường lối chiến lược xây dựng đất nước của Đảng ta. Luật Tổ chức 
Viện kiểm sát năm 1992 đã quy định: Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hai chức 
năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật, đồng thời quy 
định hệ thống tổ chức, bộ máy làm việc của ngành. Thực hiện Luật tổ chức mới, 
Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai các 
hoạt động theo chỉ đạo chung của Viện kiểm sát tối cao. 

Từ năm 1992, trước diễn biến xấu và phức tạp của tình hình quốc tế, Viện 
kiểm sát tỉnh đã nhanh chóng triển khai thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân 
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dân tối cao và Tỉnh ủy Yên Bái, nâng cao cảnh giác, quán triệt sâu sắc và có biện 
pháp cụ thể nhằm phối hợp với các ngành, trước hết là các ngành trong Khối Nội 
chính thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 60/TW và Nghị quyết 24/TW của Bộ Chính trị 
về nhiệm vụ bảo vệ an ninh và tăng cường công tác tôn giáo. Tăng cường các biện 
pháp nghiệp vụ nhằm chống oan, chống lọt, chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp 
luật trong quá trình điều tra, xử lý vụ án. Công tác kiểm sát điều tra việc lập hồ sơ, 
thu thập chứng cứ qua mỗi năm đều có những tiến bộ nhất định cả về số lượng và 
phương pháp, nhất là đối với các vụ trọng án, án điểm, án có người phạm tội là vị 
thành niên... số vụ do Viện kiểm sát xử lý và truy tố tăng lên, số vụ đình chỉ điều 
tra không đúng đã giảm dần theo các năm ở cả hai cấp trong toàn tỉnh. 

Tháng 01/1993, Phòng Kiểm sát Thi hành án (bao gồm cả thi hành án dân 
sự) được thành lập trên cơ sở tách ra từ Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm và Thi 
hành án, do đồng chí Chu Thị Minh Châu phụ trách - đến tháng 01/1995 được bổ 
nhiệm Trưởng phòng. Đến thời điểm này, Tòa án nhân dân không làm nhiệm vụ 
quản lý về thi hành án dân sự nữa, toàn bộ phần việc này trong các vụ án hình sự 
đều do cơ quan Thi hành án - một hệ thống cơ quan mới ra đời trực thuộc Bộ Tư 
pháp đảm nhiệm. Từ sau khi tỉnh Yên Bái được tái lập, công tác tổ chức cán bộ và 
quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện kiểm sát Yên Bái đã có nhiều tiến bộ và cùng 
với toàn ngành đang từng bước giải quyết căn bản những nhiệm vụ trọng tâm của 
ngành Kiểm sát nhân dân. 

Ngày 26/5/1993,  Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSND ra đời. Viện kiểm sát 
nhân dân cấp huyện được giao thẩm quyền bắt, giữ, giam, tha các đối tượng phạm 
tội hình sự. 

Tháng 3/1994, Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ II đã bầu đồng chí Ngô 
Xuân Thắng, Phó Viện trưởng làm Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ. 

Tháng 01/1995, đồng chí Nguyễn Văn Khang và Lộc Văn Minh - Chủ 
nhiệm UBKT huyện Trấn Yên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện được bổ 
nhiệm Phó Viện trưởng VKS tỉnh. Đồng chí Ngô Quốc Kiệm - Trưởng phòng 
Kiểm sát giam giữ và cải tạo được điều động sang làm Trưởng phòng Kiểm sát xét 
xử phúc thẩm. 

Tháng 3/1995, đồng chí Hà Đình Giai nghỉ hưu trí (song nhiệm kỳ Ủy viên 
BCH Đảng bộ tỉnh vẫn kéo dài đến 1996), đồng chí Ngô Xuân Thắng, Phó Viện 
trưởng được Viện kiểm sát tối cao bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo Quyết định số 455/QĐ-TU ngày 03/4/1995 của Tỉnh 
ủy Yên Bái, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái được thành lập 
gồm 03 đồng chí lãnh đạo Viện: Ngô Xuân Thắng, Nguyễn Văn Khang, Lộc Văn 
Minh, đồng chí Ngô Xuân Thắng được Tỉnh ủy Yên Bái chỉ định làm Bí thư Ban 
cán sự, tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ. Tháng 4/1995, đồng chí Nguyễn Quang Kỳ, 
phụ trách Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự, 
nguyên Viện trưởng huyện Mường Khương, được bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm 
sát điều tra án trị an, an ninh, kinh tế. 

Ngày 15/5/1995, tái lập thị xã Nghĩa Lộ, toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính. 
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng được tái lập trên cơ sở được tách ra 
từ VKS huyện Văn Chấn. Viện trưởng VKS huyện Văn Chấn vẫn là đồng chí Trần 
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Mạnh Phương, Viện trưởng VKSND thị xã Nghĩa Lộ là đồng chí Đoàn Xuân Sáu. 
Đến thời điểm này, Viện kiểm sát Yên Bái có 9 Viện kiểm sát cấp huyện, 8phòng 
nghiệp vụ Viện tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã kết hợp giữa nhiệm 
vụ chính trị của địa phương với nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của ngành “phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng buôn lậu”. 
Toàn ngành thực hiện phương châm vừa học vừa làm, đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông 
nghiệp vụ, từng bước đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Tất cả các khâu công tác của 
ngành: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật; kiểm sát bắt, giam, tha, điều tra, truy tố, 
xét xử, thi hành án hình sự, dân sự đã hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực, 
góp phần vào việc bảo vệ pháp chế tại địa phương. 

Năm 1996, với tư tưởng chỉ đạo “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, hành 
động”, Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thành công. Tại Đại hội, 
đồng chí Ngô Xuân Thắng, Viện trưởng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ 
VKSND tỉnh đã được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Cuối năm 1995 đầu 1996, tỉnh hình có nhiều thuận lợi, Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ VIII đã thành công, Đại hội đại biểu Đảng bộ Yên Bái lần thứ XIV đã 
nghị quyết về các nhiệm vụ trước mắt và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ chiến 
lược lâu dài, đề ra những giải pháp thiết thực cho thời kỳ 1996 - 2000, tiếp tục thực 
hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khoá VIII, ngành Kiểm sát Yên Bái đã phối hợp cùng các ngành 
Công an, Tòa án triển khai Thông tư liên ngành 03 về thông tin tội phạm, chú trọng 
nâng cao công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, các công tác chuyên môn 
khác và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Tháng 12/1995, Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Yên Bái được thành lập 
và năm 1997 thành lâp Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế, Trưởng phòng là đồng 
chí Nguyễn Xuân Tầm. Phòng Kiểm sát chung do đồng chí Ngô Quốc Kiệm làm 
Trưởng phòng, các Phó phòng là đồng chí Nguyễn Xuân Quý, Nguyễn Văn Lâm. 
Tháng 6/1998, Ủy ban kiểm sát VKS tỉnh được kiện toàn và bổ sung thành viên 
gồm 07 đồng chí: 03 đồng chí lãnh đạo Viện và 04 trưởng phòng: Nguyễn Quang 
Kỳ, Chu Thị Minh Châu, Đặng Văn Trọng, Nguyễn Thị Minh Hảo. 

Đến tháng 08/1996, đồng chí Lê Thu Hà được bổ nhiệm chức vụ Phó 
Trưởng phòng Điều tra hình sự. Phòng này hoạt động cho đến năm 2000 thì giải 
thể, đồng chí Diệu chuyển đến công tác tại Phòng kiểm sát giam giữ và cải tạo; 
đồng chí Hà chuyển đến công tác tại Phòng kiểm sát điều tra án an ninh. 

Tính đến tháng 5/2000, trong tổng 136 biên chế đã có 115 cán bộ, đảng viên 
có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Nhiều đồng chí có 2, 3 bằng Đại học, 
Cao đẳng về quản lý kinh tế và nghiệp vụ chuyên môn. 

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức biên soạn tài liệu nhằm ghi lại những thành quả đạt 
được, ôn những kỷ niệm không quên của những người đã, đang công tác ở Viện 
kiểm sát Yên Bái lúc bấy giờ; chịu trách nhiệm xuất bản đồng chí Ngô Xuân 
Thắng, Viện trưởng; các đồng chí chịu trách nhiệm biên tập: Đặng Văn Trọng, Chu 
Thị Minh Châu, Lương Văn Thức và các đồng chí ở cơ quan văn hóa: Quách 
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Hùng, Hoàng Bảo, Trần Thị Nương, Hoàng Việt Quân, Vũ Quý. Sách được cấp 
phép xuất bản có tên “Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái 40 năm một chặng 
đường” được in 500 bản khổ 16,5 x 24,5cm phát hành vào tháng 7 năm 2000. 
Cũng trong năm 2000, Câu lạc bộ hưu trí ngành Kiểm sát được thành lập. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Hiếp pháp sửa đổi 
năm 2001, Đảng ta chủ trương cải cách một bước hệ thống tư pháp theo hướng gọn 
nhẹ, tập trung, tránh chồng chéo, tăng cường trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả. 
Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chức năng của ngành được 
cải cách theo hướng tinh gọn, chuyên sâu. Hệ thống pháp luật đang dần được hoàn 
chỉnh, đồng bộ. Đầu năm 2002, thị xã Yên Bái được nâng cấp lên thành phố. Tập 
thể lãnh đạo VKSND thành phố Yên Bái thời điểm này có đồng chí Hứa Kim 
Đồng, Viện trưởng; Phó Viện trưởng là các đồng chí Nguyễn Tiến Lượng, Trần 
Ngọc Quang. Ngày 22/12/2002, do không làm chức năng kiểm sát tuân theo pháp 
luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung)  nữa nên số cán bộ, 
Kiểm sát viên làm công tác này được bổ sung cho các đơn vị nghiệp vụ khác. 

Tháng 3/2003, thực hiện chủ trương của ngành về thông khâu, các phòng 
sáp nhập thành Phòng Thực hành quyền công tố, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự 
(Trưởng phòng đồng chí Chu Thị Phương Mai). Sáp nhập phòng Tổ chức cán bộ 
và Phòng Kiểm sát xét khiếu tố thành Phòng Tổ chức - Khiếu tố (Trưởng phòng 
đồng chí Nguyễn Thị Minh Hảo). Đổi tên các Phòng KSXXHS thành Phòng Thực 
hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm hình 
sự; Kiểm sát giam giữ, cải tạo thành Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản 
lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; Kiểm sát xét xử dân sự thành Phòng 
Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và phá 
sản doanh nghiệp (QĐ số 68/QĐ-VKSTC ngày 18/6/2003). Tháng 8/2003, đồng 
chí Đặng Văn Trọng được bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái. 

Tháng 9/2004, đồng chí Ngô Xuân Thắng có quyết định về công tác tại 
VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Khang được bổ nhiệm Viện trưởng; tháng 
11/2004, Đại hội Đảng bộ VKS tỉnh lần thứ IV, đồng chí được bầu và giữ chức vụ 
Bí thư Đảng bộ; đồng chí Lộc Văn Minh, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ 
quan làm Phó Bí thư Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, với 56 
đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. 

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2005 - 2010), 
đồng chí Nguyễn Văn Khang, Viện trưởng, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã được 
bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh; được Tỉnh ủy chỉ định là Bí thư Ban cán sự đảng Viện 
kiểm sát tỉnh Yên Bái. 

Tháng 9/2003, đồng chí Đặng Văn Trọng và Nguyễn Thị Minh Hảo được bổ 
sung vào Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Tháng 8/2005, 
chia tách Phòng Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự thành 02 
phòng: Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm 
án hình sự, kinh tế và chức vụ, trật tự xã hội (Phòng 1), Trưởng phòng là đồng chí 
Chu Thị Phương Mai và Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm 
sát xét xử sơ thẩm án an ninh, án ma tuý (Phòng 2), Trưởng phòng là đồng chí Chu 
Thị Minh Châu. 
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Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2006 - 2010 tiếp tục khẳng định 
con đường đi lên CNXH và đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Nghị quyết số 08-
NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ những nhiệm vụ cấp 
bách trước mắt của các cơ quan tư pháp; đặt ra công cuộc cải cách tư pháp của đất 
nước theo hướng toàn diện, chuyên sâu, nhằm đáp ứng đòi hỏi phát triển đất nước 
trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng ngành tiếp tục được coi trọng và thực hiện, 
đội ngũ cán bộ có kiến thức pháp luật, bản lĩnh nghề nghiệp, vững vàng về chuyên 
môn nghiệp vụ và lý luận chính trị được tập trung đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, kiểm sát viên các cấp, tăng cường sức mạnh trong hoạt động 
nghiệp vụ. Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác ở cả 2 
cấp. Các cơ quan tố tụng cấp huyện đã được tăng thẩm quyền xét xử (dân sự, hình 
sự). Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngành còn tổ chức triển khai thực 
hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ 
Chính trị phát động; xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, quy tắc 
ứng xử, văn minh công sở của cán bộ công chức trong ngành, chấp hành quy định 
về các điều đảng viên không được làm. 

Tháng 8/2006, Phòng Tổ chức - Khiếu tố tách thành 02 phòng: Tổ chức và 
Khiếu tố, trên cơ sở biên chế của Phòng Tổ chức - Khiếu tố. 

Năm 2007, thực hiện kế hoạch của VKSTC về việc tổ chức các hoạt động 
nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành, VKS tỉnh Yên Bái đã tham gia các hoạt 
động thi đấu thể dục thể thao và hội diễn văn nghệ. Kết quả Viện kiểm sát tỉnh Yên 
Bái được 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc cho 3 tiết mục tham gia. 

Tháng 8/2008, đồng chí Lộc Văn Minh, Phó Viện trưởng nghỉ chế độ hưu 
trí. Tháng 8/2009, đồng chí Chu Thị Minh Châu và đồng chí Nguyễn Quang Vinh 
được bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 
Tháng 9/2009, Tỉnh ủy Yên Bái có Quyết định bổ sung đồng chí Chu Thị Minh 
Châu vào Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tỉnh; bổ sung đồng chí Nguyễn Quang 
Vinh và đồng chí Chu Thị Minh Châu vào Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Yên Bái. 
Công đoàn Khối cơ quan dân chính đảng tỉnh có quyết định chỉ định đồng chí Chu 
Thị Minh Châu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tỉnh thay đồng 
chí Lộc Văn Minh. Cũng cùng thời gian này, được sự quan tâm, đầu tư của ngành 
và của tỉnh, trụ sở mới 4 tầng của Viện kiểm sát tỉnh tại tổ 5 phường Đồng Tâm, 
thành phố Yên Bái đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Ngày 21/5/2010, Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2010-2015 đã bầu đồng chí Chu Thị Minh Châu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; đồng 
chí Đặng Văn Trọng - Phó Bí thư Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 
Cũng trong năm 2010, 9 đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện thuộc tỉnh Yên 
Bái đều được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện. 

Năm 2010, thực hiện kế hoạch của VKSND tối cao về kỷ niệm 50 năm ngày 
thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, tập thể lãnh đạo Viện thống nhất tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng, đồng thời quyết định biên soạn Kỷ yếu 50 năm Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Với mục đích đưa vào nội dung quá trình hình thành, 
xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát Yên Bái phải bao gồm cả tổ chức, hoạt động 
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghĩa Lộ trước đây nên việc thu thập tư liệu, 



17 
 

thông tin rất khó khăn do gián đoạn vì chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính, do 
thời gian đã lâu, những người đã công tác ở Viện kiểm sát tỉnh Nghĩa Lộ trước đây 
không còn nhiều (do chuyển công tác, do đã mất), song với quyết tâm thực hiện 
bằng được để ngoài mục đích giữ lại những dấu ấn thời gian ngày thêm mai một, 
còn là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước của Viện kiểm sát Yên Bái, Nghĩa Lộ 
nên trong một thời gian ngắn Kỷ yếu đã xong phần bản thảo. Sau khi được cơ quan 
có thẩm quyền thẩm định và cấp phép xuất bản, với 450 cuốn sách in, khổ 
21x30cm, chỉ đạo biên soạn: Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Viện trưởng; Ban biên 
tập nội dung có các đồng chí: Chu Thị Minh Châu (chủ biên), Đỗ Thị Kim Thuận, 
Đỗ Thanh Loan, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hảo, Trần Thị Thúy 
Hải, Hà Kim Sơn, Phạm Anh Tùng (đều là cán bộ VKSND tỉnh), Kỷ yếu “50 năm 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái” đã được hoàn thành vào đúng ngày thành lập 
ngành 26/7/2010. 

Ngày 15/7/2010, đồng chí Lương Văn Thức - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh 
ủy Yên Bái được điều động sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái và được bổ 
nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên 
Bái khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh. Tháng 4/2011, đồng chí được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết của Quốc 
hội về những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các năm từ 2011-2015, đặc biệt 
là những chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chiến lược cải cách tư pháp theo 
Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó có việc giữ nguyên chức 
năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; từ năm 2011 đến nay, thực hiện chỉ 
đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công 
tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiểm sát chặt chẽ 
việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tăng cường trách nhiệm công tố trong 
hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; đổi mới công tác 
điều tra của Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát; thực hiện hiệu quả quyền hạn, 
trách nhiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án 
hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; chú trọng công tác 
nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật; tăng cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế; 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát: 
“Công minh, chính trực, kháchquan, thận trọng, khiêm tốn”. Tập trung thực hiện 
đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án về cải cách tư pháp; đảm bảo các điều 
kiện về trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác. 

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của ngành 
Kiểm sát nhân dân, trong năm 2011, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
đã tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, tham gia hội nghị về 
công tác cán bộ toàn ngành tiếp thu những chủ trương của Đảng và quy định của 
Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong giai đoạn 
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mới; chủ động triển khai thực hiện các quy chế về tổ chức hoạt động, về nghiệp vụ 
theo hướng đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát các cấp; 
xây dựng, ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát với các cơ quan 
hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp như Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát 
nhân dân và UBND tỉnh, giữa VKS với các cơ quan khối tư pháp, với Tòa án nhân 
dân.. .theo hướng nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp và 
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp 
luật trong tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là các 
tội về tham nhũng, chức vụ, tội phạm về ma tuý và các loại tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng; chú trọng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát 
hiện vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xét xử để kháng nghị, 
kiến nghị, yêu cầu khắc phục, bảo đảm cho các hoạt động tố tụng tuân theo đúng 
quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan 
người vô tội; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, kịp 
thời tháo gỡ những vướng mắc của Viện kiểm sát cấp dưới trong quá trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ; quan tâm nghiên cứu, nâng cao chất lượng các chuyên 
đề nghiệp vụ, các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, 
điều hành và chất lượng công việc, như việc phối hợp với Trung tâm công nghệ 
thông tin của tỉnh Yên Bái xây dựng phần mềm hệ thống điều hành tác nghiệp 
trong ngành Kiểm sát Yên Bái.  

Năm 2012, thực hiện chỉ đạo của VKSND tối cao, Viện kiểm sát Yên Bái 
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, 
Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; Nghị 
quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề quan trọng liên quan đến 
ngành Kiểm sát nhân dân (các Nghị quyết số 522b, 522c, 522d, 522e ngày 
16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biên chế, trang phục đối với cán bộ, 
công chức, viên chức ngành Kiểm sát); Chương trình trọng tâm công tác cải cách 
tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2016; chủ trương để các hoạt 
động thực hiện chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng về cơ sở; thực hiện nhiều 
biện pháp đổi mới và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tự kiểm tra trong nội 
bộ; tổ chức sơ kết và triển khai công tác theo các khu vực và cấp kiểm sát nhằm 
đánh giá sâu những kết quả tích cực, những hạn chế, thiếu sót của mỗi đơn vị, 
đồng thời nắm bắt đầy đủ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cơ sở, qua 
đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, rút kinh nghiệm để công tác quản lý, chỉ đạo, điều 
hành hiệu quả, chất lượng hơn; tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 
1992; báo cáo đề xuất về những nội dung sửa đổi trong Hiến pháp có liên quan đến 
chế định Viện kiểm sát nhân dân cho phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước 
pháp quyền XHCN Việt Nam; tích cực triển khai nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận 
động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp 
vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh; kỷ cương và trách nhiệm” gắn 
với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời triển 
khai thực hiện Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 (sửa đổi, 
bổ sung); triển khai, tổ chức thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu 
biểu để biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành lần thứ 2 
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theo kế hoạch của VKSNDTC, kết quả đã tuyển chọn được 11 Kiểm sát viên giỏi, 
2 Kiểm sát viên tiêu biểu, được vinh danh toàn ngành Kiểm sát nhân dân. 

Xuất phát từ nhu cầu công tác và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 
trong ngành Kiểm sát Yên Bái, đồng thời tăng cường điều kiện, nhân lực cho công 
tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, sau khi Luật Tố tụng hành 
chính được ban hành nên theo đề nghị của VKSND tỉnh, Viện kiểm sát tối cao đã 
đồng ý, quyết định (Quyết định số 04 và 05/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/02/2012) cho 
thành lập 2 phòng nghiệp vụ mới là Phòng Thống kê tội phạm (trên cơ sở chia tách 
Văn phòng tổng hợp và Thống kê tội phạm) do đồng chí Phạm Thị Nguyệt làm 
Trưởng phòng (VPTH vẫn do đồng chí Đinh Long Biên làm Chánh Văn phòng) và 
Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những 
việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 12) (trên cơ sở chia tách Phòng 
Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những 
việc khác theo quy định của pháp luật - Phòng 5) do đồng chí Nghiêm Trọng Tân 
làm Trưởng phòng (Phòng 5 vẫn do đồng chí Lê Thu Hà làm Trưởng phòng). 

Tháng 5/2012, đồng chí Nguyễn Văn Khang - Viện trưởng nghỉ chế độ hưu 
trí, đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Viện trưởng được 
bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng, được Tỉnh ủy chỉ định làm Bí thư Ban cán sự 
Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. 

Về tổ chức bộ máy, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, 
Viện kiểm sát tỉnh cũng thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi tên một số 
đơn vị (Phòng 4 thành Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình 
sự, Phòng 10 thành Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Phòng Thống kê tội phạm 
thành Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, đồng thời cơ bản hoàn 
thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2011-2015 và giai 
đoạn 2016-2020; thực hiện luân chuyển để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo gắn với thực 
hiện chiến lược cán bộ của toàn ngành. Cũng trong thời gian này, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Chỉ thị về công tác thống kê và công nghệ thông 
tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

Ngày 28/11/2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIII, kỳ họp thứ 6, đã thông qua bản Hiến pháp 2013, trong đó vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại khoản 3 Điều 
107, cụ thể: “Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật 
được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”. 

Thực hiện nghiêm túc Hiến pháp 2013, toàn ngành Kiểm sát có sự đổi mới 
tư duy và nhận thức về trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ như: việc phê chuẩn các quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố của cơ quan 
điều tra, đề ra yêu cầu điều tra; kiểm sát việc thu thập tài liệu chứng cứ, việc đánh 
giá chứng cứ... đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ban cán sự đảng 
VKSND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo VKSND tỉnh và các VKSND cấp huyện thực 
hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; không 
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ngừng đổi mới và cải tiến phương pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; 
tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội 
về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của 
VKSTC. năm 2013, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường các 
biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp 
luật trong đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính 
trị ở địa phương. 

Năm 2014, ngành Kiểm sát Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc 
Nghị quyết số 49-NQ/ TW, Kết luận số 79-KL/TW và Văn kiện Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI; Kế hoạch số 08-KH/ BCS ngày 09/5/2014 Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao thực hiện Kết luận số 92-KL/TW Bộ Chính trị về cải cách tư pháp; triển 
khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát 
hoạt động tư pháp, trong đó xác định: “Tăng cường các biện pháp chống oan, sai 
hoặc bỏ lọt tội phạm” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời thực hiện 
những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác. Thực hiện 
Chỉ thị của Viện trưởng VKSTC về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt 
động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác; Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát 
điều tra đã sâu sát hơn trong thực hiện công vụ; số lượng, chất lượng các bản yêu 
cầu điều tra được nâng cao, tỉ lệ trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng giảm xuống 
dưới 2,5%. Chất lượng các quyết định truy tố đạt cao, số quyết định truy tố đúng 
người, đúng tội đạt trên 95%. 

Triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị công 
tác của ngành; đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện tốt chức 
năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và chủ trương 
“nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, cả hai cấp đã tích 
cực, chủ động phối hợp với Toà án tổ chức nhiều phiên tòa để rút kinh nghiệm 
nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên... Kết quả cho thấy trách 
nhiệm công tố của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự có chuyển biến tích cực; 
Kiểm sát viên đã chủ động hơn trong việc tranh luận và đối đáp với luật sư, người 
bào chữa; quan điểm giải quyết các vụ án bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng 
pháp luật, trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa; việc đề nghị áp 
dụng hình phạt nhẹ, cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, nhất là đối 
với các bị cáo về tội tham nhũng, kinh tế chức vụ đảm bảo thận trọng, chính xác, 
có căn cứ pháp luật được Hội đồng xét xử chấp nhận. Quán triệt, thực hiện nghiêm 
túc các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 
nhũng, đặc biệt là Thông báo số 92-TB/BCĐTW ngày 17/7/2014 về Kết luận của 
đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham 
nhũng, lãnh đạo VKS tỉnh đã tham gia Hội nghị nâng cao chất lượng công tác giải 
quyết án tham nhũng đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an, Tòa án nhân dân 
cùng cấp tập trung chỉ đạo sớm kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm 
minh những vụ án tham nhũng, kinh tế chức vụ trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 



21 
 

các quy định của pháp luật về án treo; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các tình tiết 
giảm nhẹ khi xét xử cho bị cáo mức án thấp hơn; kiên quyết kháng nghị đối với các 
bản án tuyên xử cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và mức án nhẹ 
trái quy định của pháp luật,... 

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp sâu sát và hiệu quả hơn; việc phát hiện, 
xử lý vi phạm được tăng cường và ngày càng chặt chẽ; số lượng, chất lượng các 
bản kháng nghị, kiến nghị tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ kháng nghị các loại án được 
Tòa án chấp nhận đạt cao. Các chỉ tiêu khác trong kiểm sát hoạt động tư pháp đều 
đạt và vượt quy định của ngành, qua đó góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt 
động tư pháp. 

Sau khi được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, Ban cán sự đảng 
VKSND tối cao đã phê duyệt Đề án: “Tăng cường tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ 
thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân” chủ trương thành lập tổ chức thanh tra ở cả 
VKSND cấp tỉnh. Tháng 4/2014, Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái thành lập Tổ Thanh 
tra với 02 biên chế chuyên trách thuộc Phòng Tổ chức cán bộ và chịu sự chỉ đạo 
trực tiếp của Viện trưởng (đồng chí Nguyễn Tiến Lượng là Tổ trưởng và đồng chí 
Lương Thị Thanh Thùy là tổ viên). Tổ Thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong nội bộ ngành nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý việc vi phạm, lạm quyền trong hoạt động 
kiểm sát; phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong ngành; tăng cường kỷ 
cương, kỷ luật nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ kiểm sát có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao và hoạt động chuyên nghiệp; giải 
quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong ngành. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời các chỉ thị, kết luận và nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội; xác 
định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 là: xây dựng thể chế; xây dựng 
Đảng, xây dựng ngành; chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; quyết liệt thực hiện 10 
nhóm giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác; lựa chọn, xác định nội 
dung trọng tâm đột phá để tập trung thực hiện, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ 
trong công tác. Kịp thời chỉ đạo việc nắm tình hình và xử lý tình hình liên quan 
đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa của nước ta. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính 
trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng và chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện rà soát, giới thiệu nhân sự là 
lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kịp thời 
kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, Kiểm sát viên Viện kiểm sát bảo đảm đúng 
quy định của Đảng, của ngành. Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, 
đảng viên; thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo 
quản lý trong ngành; bảo đảm đúng quy trình, quy định của Nhà nước và của 
ngành trong công tác tuyển dụng; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; 
tập trung thực hiện Đề án “Xác định vị trí việc làm và cơ cấu các ngạch công chức, 
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viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhiều đơn 
vị trực thuộc... 

Chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu 
quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, 
kỷ luật, công vụ và trật tự nội vụ; thường xuyên đôn đốc, yêu cầu Viện trưởng 
Viện kiểm sát cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị chấp hành nghiêm quy chế nghiệp 
vụ, quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác và các quy định liên quan đến 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tăng cường các hình thức hoạt 
động thanh tra, kiểm tra; đổi mới công tác kiểm tra toàn diện; tập trung thanh tra, 
kiểm tra trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 
63/2013/QH13 của Quốc hội; việc giải quyết các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham 
nhũng, việc đình chỉ theo khoản 1, Điều 25, Bộ luật hình sự; về công tác cán bộ và 
kỷ cương, kỷ luật công vụ; thụ lý, xác minh kịp thời và xử lý đúng pháp luật những 
khiếu nại, tố cáo về cán bộ. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chất lượng công tác nghiệp vụ 
và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết nội bộ. 

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tập trung đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cho cán 
bộ, Kiểm sát viên, tăng cường thực hiện hình thức tự đào tạo. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả các hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, năng lực quản 
lý, điều hành cho lãnh đạo chủ chốt của Viện kiểm sát hai cấp; chú trọng sử dụng 
hệ thống truyền hình trực tuyến trong công tác này. Thực hiện tốt công tác sơ tuyển 
phục vụ cho việc tuyển sinh của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

Cũng trong năm 2014, Viện kiểm sát tỉnh đã nỗ lực triển khai, thực hiện đề 
án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Hoàn thành và đưa vào sử 
dụng hệ thống phần mềm thống kê tội phạm, hệ thống thông tin quản lý án hình sự; 
xây dựng, thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong 
ngành Kiểm sát nhân dân”. Đặc biệt, đã bố trí nguồn kinh phí xây dựng và đưa 
vào khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến đến các đơn vị cấp 
huyện trong toàn tỉnh, là cơ sở để tiến tới sử dụng hệ thống truyền hình này đến 
Viện kiểm sát cấp huyện trong toàn quốc vào đầu năm 2015. Chỉ số ứng dụng công 
nghệ thông tin của Viện kiểm sát Yên Bái được nâng lên đáng kể. Công tác thông 
tin, tuyên truyền tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tổ tuyên truyền đã được 
thành lập theo yêu cầu của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện kiểm sát tối cao 
gồm 22 đồng chí là các đồng chí Trưởng phòng và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp 
huyện, do đồng chí Chu Thị Minh Châu làm Tổ trưởng; sau khi phối hợp xây dựng 
và đưa vào thử nghiệm trang thông tin điện tử, từ tháng 01/2013, website Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã chính thức được đưa vào sử dụng, là kênh thông 
tin, tuyên truyền hữu hiệu cho cán bộ, nhân dân trong và ngoài ngành. Năm 2014, 
được VKSNDTC tặng Bằng khen là 1 trong 11 “Website hiệu quả nhất ngành 
Kiểm sát nhân dân”. 

Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm 
việc cho ngành Kiểm sát giai đoạn 2011-2015”, Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái từng 
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bước được VKSTC bảo đảm thiết bị, phương tiện theo định mức, phục vụ thiết 
thực cho công tác, trong đó đã khẩn trương thực hiện việc mua sắm trang phục, lễ 
phục cho cán bộ, công chức; các trang thiết bị phục vụ công tác đã được quan tâm. 
Đến hết năm 2014 đã có 8/9 đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh Yên Bái đã được cấp ô tô, 
mỗi KSV và nhiều vị trí công tác đã được trang bị máy tính (để bàn, laptop), 100% 
đơn vị cấp huyện đã được cấp máy ảnh, máy quay phim, màn hình, máy chiếu, ghi 
âm... phục vụ công tác. 

Ngày 25/11/2014, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi, bổ sung) với 06 chương, 101 điều và được 
xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện về tổ chức và hoạt động của VKSND nhằm 
thể chế Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu cải cách tư pháp. Thực hiện chỉ đạo của 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tích cực 
triển khai tiến hành các công việc thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 
năm 2014 như: rà soát, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuyển dụng 
đủ, đúng tiêu chuẩn biên chế được giao; chăm lo tạo nguồn để bổ nhiệm các chức 
danh tư pháp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; cử cán bộ tham gia các lớp 
đào tạo, tập huấn, thi cao học. Tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao 
kỹ năng nghề nghiệp của Kiểm sát viên... 

Thực hiện Quyết định số 03-QĐ/VKSTC-V9 ngày 22/12/2015 của Viện 
trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, cơ 
cấu lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức của VKSND các cấp và Quyết số 
23/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2017 của VKSND tối cao về việc thành lập Thanh tra 
thuộc VKSND tỉnh Yên Bái, kể từ ngày 01/4/2017 và Công văn số 929/VKSTC-
T1 của VKSND tối cao về việc chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động 
Thanh tra VKSND cấp tỉnh. VKSND tỉnh Yên Bái đã Quyết định thành lập Thanh 
tra VKSND tỉnh, với biên chế 03 người, cơ cấu công chức gồm có Chánh Thanh 
tra, Phó Chánh Thanh tra và Kiểm sát viên sơ cấp, trên cơ sỏ số công chức hiện tại 
đang làm công tác Thanh tra của Phòng Tổ chức cán bộ (02 người) và 01 người từ 
phòng nghiệp vụ chuển đến. Đến thời điểm này, Bộ máy làm việc của VKSND 
tỉnh Yên Bái từ 11 phòng, được thành lập trên cơ sở chia tách thành 12 phòng; biên 
chế có 171 người, hợp đồng theo Nghị định 68/CP là 37 người. Số cán bộ công 
chức có trình độ trên đại học là 7 đồng chí, đại học là 153 đồng chí, cao đẳng 10, 
đồng chí và trung cấp 08 đồng chí. Cơ cấu cán bộ tại Viện kiểm sát hai cấp gồm: 
04 đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh (Viện trưởng và 3 Phó Viện trưởng), 11 
Trưởng phòng, 18 Phó Trưởng phòng; 09 Viện trưởng và 20 Phó Viện trưởng 
huyện, 87 Kiểm sát viên (49 trung cấp, 38 sơ cấp), 01 Kiểm tra viên chính, 09 
Kiểm tra viên, 39 chuyên viên, 15 kế toán và cán sự. 

Song song với công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng 
luôn được coi trọng. Có thể nói xây dựng ngành đã gắn chặt với công tác xây dựng 
Đảng thể hiện qua số lượng đảng viên hiện chiếm trên 70% tổng số cán bộ công 
chức toàn ngành. Các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt luôn nêu gương trong 
mọi lĩnh vực, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn thực hiện đúng quy định pháp 
luật; lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đoàn kết, thống nhất nội bộ, năng 
động, sáng tạo. Đội ngũ đảng viên là cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng được trẻ 
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hoá, vững vàng về chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng 
chống tội phạm và bảo vệ công lý. Trong các đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng 
như tiến hành kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay”; cuộc vận động và tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam, mối quan hệ Việt Nam - Lào; Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi... 
Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh và các chi bộ Viện kiểm sát cấp huyện đều tham gia 
nhiệt tình, nghiêm túc, có trách nhiệm, nhiều đồng chí đạt giải cao. Ngày 
19/5/2015, Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2015-
2020 đã bầu đồng chí Lương Văn Thức - Viện trưởng, giữ chức vụ Bí thư Đảng 
bộ; đồng chí Đặng Văn Trọng - Phó Viện trưởng, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí. Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với tổng 
số 64 đảng viên. Từ chỗ chưa có tổ chức đảng ở Viện kiểm sát cấp tỉnh, nay cấp 
tỉnh đã có Đảng bộ với 10 Chi bộ trực thuộc, ở 9 Viện kiểm sát cấp huyện đều có 
chi bộ riêng. 

4. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay 
Trong giai đoạn này, Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới về tư pháp 

được ban hành. Theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, 
hệ thống Viện kiểm sát nhân dân ba cấp được tổ chức thành bốn cấp, Kiểm sát viên 
được chia thành 4 ngạnh. Cùng với đó Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015, Luật tổ chức điều tra hình sự năm 2015, Luật thi hành tạm giữ, 
tạm giam năm 2015, Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 
Luật tố tụng hành chính năm 2015... theo quy định pháp luật, nhiều yêu cầu mới, 
cao hơn đặt ra cho hệ thống cơ quan VKS như tăng cường trách nhiệm công tố 
trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng 
tranh tụng tại phiên tòa; đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo; quyền im lặng 
của bị can, bị cáo; nguyên tắc suy đoán vô tội; ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị 
can...  

Trong khi đó, tiếp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của 
Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực 
hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 
-2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021; Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp bộ mày của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị 
quyết 65-NQ/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về việc 
rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc của 
VKSND các cấp. Thực hiện hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày  28/11/2019 và 
các quyết định về điều chỉnh biên chế (năm 2017), quyết định về sáp nhập các 
phòng thuộc VKSND tỉnh Yên Bái, thì biên chế VKSND tỉnh Yên Bái từ 171 
người (trong đó 01KSVCC, 50 KSVTC, 66 KSVSC và các công chức khác), 39 
người lao động theo NĐ68/CP giảm xuống còn 163 người (số lượng KSVCC, 
KSVTC, KSVSC được giữ nguyên và năm 2020 được giao 06 Kiểm tra viên 
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chính), 39 người lao động; các Phòng thuộc VKSND tỉnh từ 12 phòng sáp nhập 
thành 08 phòng, là: 

- Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh 
tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1); 

- Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 
2); 

- Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm án hình sự (Phòng 7);  
- Phòng KS việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự với Phòng KS thi 

hành án dân sự; tên đơn vị mới là Phòng KS việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; 
gọi tắt là Phòng KS giam, giữ và thi hành án (Phòng 8); 

- Phòng KS giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình với Phòng 
KS giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh, thương mại, lao động và 
những việc khác theo quy định của pháp luật; tên gọi đơn vị mới là Phòng Kiểm 
sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy 
định của pháp luật (Phòng 9); 

- Thanh tra với Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 
hoạt động tư pháp; tên đơn vị mới là Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu 
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (gọi tắt là Thanh tra – Khiếu tố); 

- Văn phòng tổng hợp với Phòng Thống kê tội phạm – Công nghệ thông tin; 
tên đơn vị mới là Văn phòng tổng hợp;  

- Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15);  
Cơ cấu lãnh đạo Viện KSND tỉnh gồm Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng 

(giai đoạn từ tháng 5/2012 đến hết 14/12/2019 đồng chí Lương Văn Thức, Bí thư 
BCS, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và các Phó Viện trưởng Đặng Văn Trọng, 
Nguyễn Quang Vinh, Chu Thị Minh Châu). Trong năm 2019 có hai đồng chí Đặng 
Văn Trọng (tháng 12/2019), Chu Thị Minh Châu (tháng 7/2019) về nghỉ chế độ 
hưu trí.  

Từ ngày 15/12/2019, Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm đồng chí 
Nguyễn Hoài Nam, Phó Vụ trưởng, Vụ Thực hành quyền công tố, KSĐT án tham 
nhũng, VKSND tối cao giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái, đồng thời 
đồng chí Nguyễn Hoài Nam được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái chỉ định giữ 
chức danh Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tỉnh; Đảng ủy khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 
2020 thay đồng chí Lương Văn Thức, chuyển công tác sang Ban Nội chính Tỉnh 
ủy và bổ nhiệm đồng chí Lê Xuân Hùng, Chánh Văn phòng, VKSND tỉnh giữ chức 
vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái (tháng 12/2019), Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Yên Bái chỉ định đồng chí Lê Xuân Hùng  giữ chức danh Ủy viên Ban cán sự 
đảng VKSND tỉnh, thay đồng chí Chu Thị Minh Châu, nghỉ hưu trí (tháng 7/2019). 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tăng lên, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-
VKSTC ngày 12/01/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về triển khai thi hành 
các đạo luật về tư pháp, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã xác định rõ 
tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc triển khai các đạo luật về tư pháp, kịp 
thời chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định liên 
quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, coi đây là một trong 
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những mục tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016; đồng thời, đề ra 
kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhằm phổ biến, quán 
triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung các bộ luật, luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị, 
nhất là những yêu cầu mới đặt ra cho ngành. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã lựa chọn, xác định nội dung công 
tác đột phá “Tăng cường công tác xây dựng ngành, trọng tâm là nâng cao chất 
lượng cán bộ, công chức”. Tiếp tục củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, bảo đảm 
cho hệ thống tổ chức VKS hai cấp của tỉnh phù hợp với yêu cầu của Luật Tổ chức 
VKSND năm 2014 và thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của ngành. Chủ 
động triển khai và thực hiện tốt các quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử 
dụng công chức; tập trung đào tạo cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ thuộc diện 
quy hoạch; ưu tiên đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số có 
triển vọng phát triển để làm cơ sở tạo nguồn. Khuyến khích, vận động cán bộ, công 
chức không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực 
công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành. Thực hiện công tác bổ sung 
quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý hai cấp giai đoạn từ năm 2015 - 2020. Việc bổ 
nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và Kiểm sát viên được tập trung thống nhất, đổi 
mới và hiệu quả. Việc đánh giá cán bộ dựa trên cơ sở vị trí việc làm, năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ, kết quả thực tiễn và thời gian, chất lượng, hiệu quả công việc. 

 Xác định Kiểm sát viên phải là nhân tố trung tâm, quyết định chất lượng 
công tác kiểm sát của ngành, Viện kiểm sát Yên Bái chú trọng đẩy mạnh công tác 
cử đào tạo và đào tạo lại: 275 lượt, kết quả năm 2016 số công chức có trình độ 
chính trị cử nhân và cao cấp 38 đồng chí, đến nay (6 tháng đầu năm 2020) là 49 
đồng chí; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năm 2016 CC có trình độ Thạc sỹ 
luật 07/169 đ/c, năm 2020 đã có 01 tiến sỹ luật (0,64%), thạc sỹ luật 18/156 đ/c 
(chiếm tỷ lệ 11,5%/ tổng số biên chế hiện có); Số CC là cử nhân luật, Cử nhân tài 
chính, công nghệ thông tin, văn hóa,…chiếm tỷ lệ 72%/tổng số biên chế hiện có 
của năm 2020); Theo kế hoạch của VKSND tối cao, tháng 6/2016, Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thành công Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” 
năm 2016, với chủ đề, nội dung thi về Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 
2015. 

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, Kiểm sát viên 
hai cấp, VKSND tỉnh Yên Bái đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh đào tạo tại chỗ đó 
là: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm cả về hình sự 
và dân sự; Khuyến khích các đơn vị xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, qua đó tổng 
kết những kinh nghiệm thực tiễn, tổng hợp các thao tác, kinh nghiệm nghiệp vụ để áp 
dụng trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng công tác; Tạo điều kiện cho cán bộ, 
Kiểm sát viên học tập kinh nghiệm của các Kiểm sát viên lớp trước bằng việc bố trí, 
sắp xếp cán bộ đan xen với nhau (mỗi đơn vị đều có cán bộ trẻ và cán bộ nhiều kinh 
nghiệm); chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ, 100% cán bộ sử dụng thành thạo máy vi tính và phần mềm điều 
hành tác nghiệp trong ngành Kiểm sát Yên Bái; chỉ đạo các đơn vị thuộc VKS tỉnh 
Yên Bái tiếp tục thực hiện cuộc vận động của ngành Kiểm sát về xây dựng đội ngũ 
cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp 
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luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Cùng với đó Viện kiểm sát 
tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm 
chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức VKSND các cấp; Đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật công vụ, đưa 
hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp đi vào nề nếp. 

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Đổi 
mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, VKS tỉnh chú trọng các biện pháp đề 
cao trách nhiệm của lãnh đạo và Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp 
và Luật Tổ chức VKSND năm 2014; tăng cường quản lý, chỉ đạo, nhất là nghiệp 
vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong thực tiễn. Thực hiện chủ tương uu tiên mọi mặt cho cơ sở như: 
trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác cho cấp huyện; tiến hành cải tạo, 
sửa chữa, nâng cấp trụ sở cho hai đơn vị cấp huyện. 

Trong chỉ đạo điều hành, Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái nhất quán thực hiện 
phương châm công tác “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, 
hiệu quả”, đề cao tính chủ động, sáng tạo của công chức, yêu cầu người đứng đầu 
phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải “trung thực, tận 
tụy, trách nhiệm” trong công việc; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác 
tham mưu tổng hợp, đổi mới công tác sơ kết, tổng kết, công tác kiểm tra; thường 
xuyên đôn đốc cấp dưới chấp hành nghiêm các quy chế nghiệp vụ, quy chế về 
thông tin báo cáo và quản lý công tác, chấp hành đầy đủ việc báo cáo phục vụ hoạt 
động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; đề ra nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ cao 
hơn chỉ tiêu chung của ngành; tổ chức giao ban định kỳ để kiểm tra, đánh giá kết 
quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư 
pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm 
tội; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt 
động điều tra, tăng cường hoạt động kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, 
kiến nghị khởi tố và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa hình sự; tham 
gia xây dựng, tổ chức ký kết nhiều quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan, tạo 
cơ sở cho các ngành phối hợp làm tốt chức năng, nhiệm vụ công tác được giao… 

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, chất lượng công tác giải quyết 
án được nâng lên, Viện kiểm sát đã bám sát tiến độ giải quyết án của các cơ quan 
chức năng ngay từ khi có tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và trong 
suốt quá trình tố tụng; chủ động đề ra yêu cầu điều tra đối với 100% số vụ án đã 
khởi tố. Kiểm sát đầy đủ, chặt chẽ, toàn diện hoạt động điều tra, các lệnh, quyết định 
của Cơ quan điều tra. Thường xuyên đôn đốc Cơ quan điều tra tích cực đẩy nhanh 
tiến độ điều tra xác minh truy tìm tội phạm, không để xảy ra tố giác, tin báo về tội 
phạm quá hạn giải quyết; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự thường xuyên đạt 
99%; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được nâng cao; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ 
sung giữa các cơ quan tố tụng được duy trì ở mức thấp; không có trường hợp nào 
đình chỉ vì lý do không cấu thành tội phạm hoặc Tòa tuyên bị cáo không phạm tội. 
Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã có sự chuẩn bị 
chu đáo thông qua việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, đánh giá hệ thống các chứng cứ 
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buộc tội và gỡ tội, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các 
nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết vụ án, từ đó chuẩn bị đề cương xét 
hỏi và dự thảo luận tội sát hơn với nội dung vụ án. Việc trình bày luận tội và tranh 
luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa có chất lượng và sức thuyết phục đối với Hội 
đồng xét xử và những người tham gia tố tụng. Ngành Kiểm sát Yên bái đãthực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, góp 
phần nâng cao vai trò, vị thế của Ngành trong công cuộc đấu tranh phòng, chống 
tội phạm.  

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát việc giải 
quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những 
việc khác theo pháp luật, mặc dù khối lượng công việc tăng cao nhưng Viện kiểm 
sát hai cấp đã có nhiều biện pháp làm tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát 
viên tại phiên tòa, nội dung phát biểu của Kiểm sát viên, đảm bảo đúng pháp luật; 
từng bước thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo quy định mới của 
các đạo luật tư pháp; kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tố 
tụng; chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật, tội 
phạm, tăng cường kiến nghị các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa; chất 
lượng, hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị được nâng lên, làm giảm các loại vi 
phạm trong các lĩnh vực hoạt động tư pháp, góp phần tăng cường pháp chế trong 
hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được tôn trọng, 
thực hiện nghiêm minh. Thực hiện các Luật, Nghị quyết, Chỉ thị liên quan đến 
công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, nhất là đối với các 
Luật mới có hiệu lực thi hành như Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành 
án hình sự, Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC 
ngày 18/6/2019, VKSND tỉnh Yên Bái tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ hai 
cấp bảo đảm thực hiện chức năng giám sát của Ủy ban MTTQ đối với hoạt động 
kiểm sát nhà tạm giữ, Trại giam, Trại tạm giam nhằm nâng cao chất lượng hiệu 
quả trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự bảo đảm 
quyền lợi, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù. 

Với những kết quả công tác đạt được VKSND tỉnh Yên Bái nhiều năm liền 
được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND, năm 2017 được tặng Huân 
chương Lao động hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng danh hiệu 
cao quý: Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ và nhiều 
Bằng khen, Giấy khen của VKSND tối cao, UBND tỉnh…. 

Trong nhiệm 2015-2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai 
trò hạt nhân lãnh đạo, cụ thể hóa đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, chủ trương của ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm 
sát; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các chi bộ; các 
phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể, gắn với đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
các Chỉ thị, Nghị quyết,… của các chi bộ và đảng viên theo quy định của Điều lệ 
Đảng; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu 
thi đua của ngành cũng như của địa phương. Trong 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh 
đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của VKSND tỉnh, hàng năm các đơn vị 
và cơ quan VKSND tỉnh đều được tặng thưởng các danh hiệu thi đua của ngành, 
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của tỉnh. Đảng bộ 4 năm liên tục (từ 2015 đến năm 2018) được Đảng ủy Khối cơ 
quan và doanh nghiệp công nhận “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, các tổ chức 
đoàn thể được công nhận “Trong sạch vững mạnh suất sắc”.  

Năm 2020, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị 
về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp của tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ VKSND tỉnh đã bầu BCH gồm 9 đồng chí, đồng chí Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 
2015 -2020 (ngày 19/5/2020), đồng chí Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh 
Nguyễn Hoài Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục tái cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 
2020 - 2025, các chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh (các đồng chí Trưởng phòng 
hoặc Phó Trưởng phòng giữ chức danh Bí thư Chi bộ), các chi bộ VKSND cấp 
huyện của tỉnh (các đồng chí Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng giữ chức danh Bí 
thư Chi bộ); Các đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, Viện trưởng, Phó Viện 
trưởng VKSND cấp huyện đều trúng cử tham gia BCH Đảng bộ cùng cấp, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025. 

Về công tác đoàn thể chính trị:  Năm 2017, Tổ chức Công đoàn VKSND 
tỉnh đã Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022, bầu BCH Công đoàn gồm 5 đồng chí, đồng 
chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh được bầu giữ chức danh 
Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh; Cùng năm Hội Cựu Chiến binh VKSND tỉnh 
Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu BCH 3 đ/c, đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó 
Viện trưởng VKS tỉnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh 
VKSND tỉnh, đến tháng 12/2019, Hội Cựu Chiến binh Đảng ủy khối các cơ quan 
tỉnh đã chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng giữ chức danh 
Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh VKSND tỉnh thay đồng chí Đặng Văn Trọng, nghỉ 
hưu trí. Năm 2019, Chi hội Luật gia VKSND tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024, 
đại hội bầu BCH 5 đ/c, đồng chí Lê Xuân Hùng, Chánh Văn phòng, được bầu giữ 
chức danh Chi hội trưởng Chi hội Luật gia VKSND tỉnh; Đoàn Thanh niên 
VKSND tỉnh đã Đại hội nhiệm kỳ 2019 -2022, bầu BCH gồm 5 đ/c.  

III. Một số kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm: 
1. Một số kết quả đạt được của ngành Kiểm sát Yên Bái: 

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của 
VKSND tối cao, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của UBND, các 
ngành, các cấp, VKSND tỉnh Yên Bái đã đạt được một số kết quả công tác nổi bật 
như sau: 

Một là,luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. 
Xuyên suốt quá trình phát triên, VKSND có 2 chức năng là kiểm sát việc tuân 

theo pháp luật và thực hành quyền công tố. Tuy vậy trong từng giai đoạn lịch sử, 
tình hình cụ thể của cách mạng, nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 
có những yêu cầu khác nhau; và nhìn chung cùng với sự phát triển của đất nước, 
nhiệm vụ đặt ra cho ngành Kiểm sát ngày càng cao hơn. Mặc dù luôn có khó khăn 
do thiếu lực lượng, điều kiện làm việc còn chưa đảm bảo, song trong suốt quá trình 
phát triển các thế hệ cán bộ ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đều nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, chủ động đề ra những biện pháp phù hợp để hoàn thành tốt chức 
trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm VKSND tỉnh Yên Bái đều hoàn thành đạt và 
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vượt các chỉ tiêu công tác so với yêu cầu của Quốc hội, của ngành và Tỉnh ủy giao. 
Hoạt động của VKSND 2 cấp tỉnh Yên Bái góp phần quan trọng trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, khẳng định sự ưu việt của chế độ, củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. 

Hai là, tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng, 
chống vi phạm, tội phạm. 

VKS có trách nhiệm nặng nề, đầu từ giai đoạn tố giác, tin báo về tội phạm và 
xuyên suốt trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Mỗi năm Viện kiểm 
sát hai cấp tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố 
đúng người, đúng tội hàng trăm vụ án hình sự với hàng ngàn bị can. Trong số đó, có 
nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ án về ma túy, về kinh tế, chức 
vụ tác động tiêu cực đến trật tự xã hội. Những năm qua 2 cấp VKSND tỉnh Yên bái đã 
phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, 
đúng người, đúng tội; không để xảy ra oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm, qua đó có 
tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung, góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân; 
tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. 

Ba là, ngành Kiểm sát Yên Bái đã thực hiện ngày càng tốt hơn công tác kiểm 
sát hoạt động tư pháp, nhất là công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, 
dân sự, kinh doanh thương mại. 

Mặc dù khối lượng công việc đối với các vụ án, vụ việc này ngày càng tăng 
lên, nhưng VKS 2 cấp tỉnh Yên Bái đã có nhiều biện pháp thực hiện tôt hơn nhiệm 
vụ của VKS theo các quy định của các đạo luật về tư pháp, kịp thời phát hiện các 
vi phạm trong hoạt động tố tụng. Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, VKS 2 
cấp đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh 
những vi phạm trong hoạt động tư pháp và yêu cầu các cơ quan hữu quan áp dụng 
những biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua các hoạt động 
trên của VKS đã góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, góp phần 
khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý nhà nước; làm cho quá 
trình giải quyết vụ án, vụ việc được công bằng, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật. 

Bốn là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành đạt được nhiều thành tựu to 
lớn. Qua hoạt động thực tiễn, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng lớn mạnh 
về mọi mặt 

Đội ngũ của toàn ngành từ những ngày đầu thành lập chỉ có 12 đồng chí, chưa 
được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cũng như kiến thức pháp luật. Đến nay, 
Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái đã có 155 cán bộ trong biên chế, gần 40 cán bộ 
hợp đồng; 100% Kiểm sát viên đạt trình độ đại học, số lượng cán bộ có trình độ 
đào tạo cao sau đại học ngày càng nhiều. Trải qua phấn đấu, rèn luyện, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cuộc vận động học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên 
thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước giữ vững phẩm chất đạo đưc, không ngừng trao dồi 
nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, để trưởng thành hơn, thực sự “vững về chính trị, 
giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách 
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nhiệm”. Thông qua hoạt động thực tiễn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, bản 
lĩnh, tự tin hơn khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, sẵn 
sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của thời kỳ 
đổi mới và hội nhập. 

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các nguồn lực đảm bảo cho hoạt 
động của ngành đã được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu. Đối với tỉnh Yên 
Bái, VKSND tỉnh và 9 VKSND cấp huyện đã được xây dựng trụ sở; trang thiết bị 
từng bước được tăng thêm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. 

Những thành tựu ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong 60 năm qua là kết 
quả phấn đấu không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên dưới sự lãnh 
đạo của VKSND tối cao, của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Yên 
Bái luôn nhận được sự tin tưởng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân, các cơ quan đoàn thể địa phương và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân. Cũng 
chính quá trình đó, ngành Kiểm sát đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý 
báu, hun đúc nên những truyền thống tốt đẹp mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã khẳng định: “Nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công 
tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tậm tâm bảo vệ nhân dân”. Đó cũng chính là 
nhiệm vụ, là yêu cầu của Đảng, của nhân dân giao cho ngành Kiểm sát. 

2. Những bài học kinh nghiệm 
Qua 60 năm xây dựng và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân có thể rút ra 

một số bài học kinh nghiệm chủ yếu sau đây: 
Một là, nắm vững và thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng trong công tác kiểm sát. 
Ngay từ những năm đầu khi mới được thành lập, đồng chí Hoàng Quốc Việt, 

người Viện trưởng đầu tiên của ngành kiểm sát nhân dân thường nhắc nhở cán bộ 
Kiểm sát: Công tác kiểm sát thực chất là công tác chính trị, vì vậy phải quán triệt 
đường lối chính sách của Đảng vào trong hoạt động kiểm sát và vận dụng đường 
lối chính sách của Đảng vào từng khâu công tác kiểm sát để phục vụ thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra trong từng thời kỳ cách mạng. 
Viện kiểm sát nhân dân qua các thời kỳ khác nhau đều dựa trên các Nghị quyết của 
Đảng, của Quốc hội, tình hình chính trị địa phương và căn cứ vào quy định của 
pháp luật để đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác của mình. Trong quá trình thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát nhân dân phải luôn bám sát các nhiệm 
vụ chính trị của cách mạng trong từng giai đoạn, gắn nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã 
hội chủ nghĩa với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Chính vì vậy, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành Kiểm sát là nhân tố quyết định 
hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. 

Hai là, nhận thức đúng và đầy đủ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước. 

Hiện nay, các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, quy định của Hiến 
pháp và pháp luật đều tiếp tục khẳng định khẳng định Viện kiểm sát nhân dân thực 
hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Các 
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quy định của pháp luật cũng quy định rõ hơn, đòi hỏi cao hơn với việc thực hiện 
chức trách nhiệm vụ. Do vậy, trước hết, Viện kiểm sát các cấp cần có nhận thức rõ 
rang, có các biện pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tổ chức và hoạt 
động để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 
pháp.  

Ba là, giữ vững nguyên tắc tập chung thống nhất lãnh đạo trong ngành kiểm 
sát, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân các 
cấp. 

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của VKSND là nhằm đảm bảo cho pháp 
luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, do đó các bản hiến pháp và luật tổ 
chức VKSND từ 1959 đến nay đều ghi nhận nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh 
đạo trong ngành, VKS do Viện trưởng lãnh đạo, Viện trưởng cấp dưới chịu sự lãnh 
đạo của Viện trưởng VKS cấp trên, chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng 
VKSND tối cao. Đây là nguyên tắc mang tính đặc thù trong tổ chwcss, hoạt động, 
là cơ sở đảm bảo cho VKSND hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, vì vậy cần được 
quán triệt thực hiện đầy đủ trong thực tế công tác. 

Thực tiễn cho thấy, người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân các cấp là người 
chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức, hoạt động của đơn vị mình và chịu trách 
nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức, hoạt động của 
đơn vị. Do vậy, nếu người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân các cấp có tâm, có 
tầm và có phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành tốt sẽ đưa chất lượng, hiệu quả 
công tác kiểm sát ngày càng được nâng lên và đưa ngành Kiểm sát nhân dân phát 
triển ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Bốn là, không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác kiểm sát, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm 
sát nhân dân. 

Chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của 
Viện kiểm sát nhân dân là nội dung được quy định bởi Hiến pháp và pháp luật. 
Nhưng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong từng thời kỳ cách mạng đòi hỏi phải 
không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác kiểm sát. Thực tiễn công tác 
của ngành Kiểm sát nhân dân trong những năm gần đây cho thấy, nhiều điểm nhấn 
về đổi mới về phương pháp công tác kiểm sát đã tạo sự chuyển biến tích cực mang 
tính đột phá trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân 
dân như: Yêu cầu Viện kiểm sát các cấp tăng cường trách nhiệm trong quản lý, chỉ 
đạo, điều hành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
Quốc hội giao, coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của cơ quan, 
đơn vị mình; xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ 
xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, nhiệm vụ trọng tâm nhất của các đơn 
vị nghiệp vụ… 

Năm là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh. 

Thực tiễn khẳng định, công tác cán bộ luôn luôn giữ vị trí quan trọng trong 
quá trình xây dựng và phát triển của ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát 
vững vàng về chính trị, am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm 
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chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp là yếu tố quyết 
định thành công của hoạt động kiểm sát. 

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu cải cách tư pháp, cần tiếp tục xây 
dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát theo 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy: “Công minh, 
chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ theo tinh 
thần đổi mới. Cùng với công tác cán bộ phải tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ 
máy của ngành cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thiết lập 
được cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả. 

Sáu là, tăng cường quan hệ công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ 
quan, tổ chức khác. 

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát phải chủ động 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do 
pháp luật quy định, trước hết là phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật để triển 
khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ về công 
tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh chống các tội 
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực tiễn chỉ ra rằng, ở nơi nào có sự phối 
hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát với các cơ quan hữu quan thì ở nơi đó Viện kiểm 
sát mới có thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.  

Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát các địa phương thực hiện tốt quan hệ công tác 
với cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động nắm, tham mưu, phối hợp xử lý kịp 
thời các vụ việc, khiếu kiện phức tạp, bức xúc, dư luận quan tâm, thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố 
tụng, các cơ quan hữu quan, bảo đảm điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
vụ của Ngành.  

Bảy là, tăng cường cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động của Viện kiểm 
sát nhân dân. 

Những năm qua, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng được Đảng, Nhà 
nước quan tâm đầu tư cho các cơ quan tư pháp nói chung, Viện kiểm sát nhân dân 
nói riêng đã tạo sự chuyển biến đáng kể về cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện 
làm việc. Tuy nhiên so với yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và 
vi phạm pháp luật trong tình hình mới cần phải tiếp tục được đầu tư hơn nữa, tạo 
bước đột phá chuyển biến về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Viện kiểm sát 
các cấp, tương xứng với vị trí, trách nhiệm thực hành quyền công tố và kiểm sát 
các hoạt động tư pháp ở mỗi cấp kiểm sát theo yêu cầu cải cách tư pháp. Đặc biệt 
là, việc xây dựng, thuyết trình tính đặc thù trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân 
dân để trên cơ sở đó các cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí đặc thù cho hoạt 
động của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Tám là, chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật góp phần đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao nhận 
thức của nhân dân về Viện kiểm sát; tạo sự ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ Viện kiểm 
sát nhân dân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 
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Tăng cường việc thông tin, tuyên truyền để các đơn vị, cán bộ đảng viên trong 
và ngoài ngành Kiểm sát hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước về Viện kiểm sát nhân dân; tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức 
hữu quan đối với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.  

Đồng thời, việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục truyền 
thống cho cán bộ trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân nhằm cổ vũ phong trào 
thi đua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây 
dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư 
pháp. 

Sáu mươi năm xây dựng và hoạt động, Viện KSND tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, 
Hoàng Liên Sơn trước đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ngày nay đã và 
đang từng bước trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của ngành, 
luôn được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của Hội đồng nhân dân, chính 
quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, ban, ngành, tổ 
chức trong và ngoài tỉnh, sự sẻ chia, tương trợ của các đơn vị trong ngành, nhất là 
Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai (cùng chung tỉnh Hoàng Liên Sơn), sự gắn bó, đoàn kết 
máu thịt với nhân dân và các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát Yên Bái (bao gồm cả 
Nghĩa Lộ trước đây), các thế hệ cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân Yên 
Bái đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn 
đấu nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, giữ vững phẩm chất đạo đức, luôn gắn 
bó, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, trong mọi giai đoạn đều thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp, xứng đáng với sự tin, yêu 
của Đảng và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội 
của địa phương, đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm, bảo đảm quyền con 
người, quyền công dân, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng 
vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

  
                                                                             Ban chỉ đạo  
                                                         Kỷ niệm 60 năm VKSND tỉnh Yên Bái 
 
 

 
 


