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PHẦN 1  

MỞ ĐẦU 

1.1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu 

Hiến pháp năm2013 được ban hành là nền tảng cho sự ra đời Luật tổ chức 

Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Theo đó, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân 

dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm2002 (đã 

được sửa đổi, bổsung một số điều theo Pháp lệnh số 15/2011/PL-UBTVQH12) 

hết hiệu lực thi hành.Tuy nhiên, Luật Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân mới 

ra đời nhưng vẫn chưa mở rộng phạm vi điều chỉnh cũng như các quy định về 

chế định Kiểm sát viên. Do vậy,hiện nay quá trình tiếp cận để nghiên cứu về 

Kiểm sát viên gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các sinh viên ra trường 

muốn định hướng vào ngành Kiểm sát, họ gặp phải những khó khăn nhất định 

khi nguồn tài liệu quá ít, để hiểu biết về ngành chỉ có thể tìm hiểu trên thực tế. 

Về điều kiện để tiếp cận thực tế, không phải ai cũng đáp ứng được. Chính vì vậy, 

với mong muốn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định Kiểm sát 

viên Viện Kiểm sát nhân dân, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Chế định Kiểm sát 

viên trong Viện kiểm sát nhân dân theo pháp luật hiện hành” làm chuyên đề Báo 

cáo Thực tập tốt nghiệp. 

  



 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài chủ yếu đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu chi tiết về chế định Kiểm sát 

viên Viện Kiểm sát nhân dân, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, những 

tồn tại và vướng mắc của chế định này. Từ đó, có những kiến nghị giải pháp cho 

việc hoàn thiện chế định Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân, góp phần xây 

dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên hiện nay, củng cố và phát 

huy vai trò của Kiểm sát viên khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố 

và Kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đề tài sẽ giúp tác giả và các sinh viên 

chuyên ngành luật có tài liệu để tìm hiểu về Viện Kiểm sát nói chung và nghề 

Kiểm sát viên nói riêng. Qua đó, sinh viên chuyên ngành có thể xem đây là một 

tư liệu tham khảo trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai sau khi ra 

trường. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt lý luận: Đề tài này nghiên cứu về chế định Kiểm sát viên trong 

Viện Kiểm sát nhân được quy định trong Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Viện 

Kiểm sát nhân dân năm 2014 và các văn bản có liên quan.  

Về mặt thực tiễn: Chế định Kiểm sát viên được nhắc đến tại đề tài là 

Kiểm sát viên trong pháp luật Việt Nam (không nghiên cứu pháp luật nước 

ngoài), Kiểm sát viên trong Viện Kiểm sát nhân dân (không nghiên cứu trong 

Viện Kiểm sát quân sự), qua thực tiễn thi hành pháp luật tại Viện kiểm sát nhân 

dân quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.  

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, trên cơ sở tìm hiểu hệ thống các văn bản 

pháp luật điều chỉnh chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân, tác giả 

đã sử dụng phương pháp luận, phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. 

Ngoài ra, còn sử dụng một số phương pháp, thao tác nghiên cứu khác như: Phân 

tích, so sánh, tổng hợp, kết hợp với khảo sát thực tiễn để luận giải các vấn đề đặt 

ra trong đề tài. 

1.5. Kết cấu đề tài 

Đề tài gồm 5 phần: 

- Phần 1: Mở đầu 



 

- Phần 2: Lý luận về chế định Kiểm sát viên trong pháp luật việt nam 

- Phần 3:Chế định kiểm sát viên trong thực tiễn hiện nay 

- Phần 4:Một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện chế định kiểm sát viên trong 

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 

- Phần 5: Kết luận 

PHẦN 2  

LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH KIỂM SÁT VIÊN  

TRONGPHÁP LUẬT VIỆT NAM 

2.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân 

2.1.1. Khái niệm Kiểm sát viên và một số khái niệm liên quan 

2.1.2. Vị trí, vai trò của Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân 

2.2. Sự hình thành và phát triển của chế định Kiểm sát viên 

2.2.1. Giai đoạn trước khi có Luật Tổ chức VKSND năm 1960 

2.2.2. Giai đoạn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

năm 1960 

2.2.3. Giai đoạn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

năm 1981 

2.2.4. Giai đoạn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

năm  1992 

2.2.5. Giai đoạn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

năm 2002 

2.2.6. Giai đoạn thi hành Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 

năm 2014 

PHẦN 3  

CHẾ ĐỊNH KIỂM SÁT VIÊN  

TRONG THỰC TIỄN HIỆN NAY 

3.1. Những ưu điểm về chế định Kiểm sát viên trong thực tiễn thi hành 

Hiến pháp 2013 

3.1.1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên đã được Luật định 



 

3.1.2. Cơ chế tuyển chọn Kiểm sát viên, ngạch Kiểm sát viên, nhiệm kì của 

Kiểm sát viên được thay đổi phù hợp với thực tiễn 

3.1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm, những việc kiểm sát viên không 

được làm và tuyên thệ của Kiểm sát viên được quy định cụ thể hơn 

trước 

3.1.4. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên được Nhà nước quan tâm hơn 

trước 

3.2. Những hạn chế về chế định Kiểm sát viên trong thực tiễn thi hành 

pháp luật 

3.2.1. Cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao chưa phù hợp thực tiễn 

3.2.2. Văn bản hướng dẫn về quy trình, hồ sơ tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm và cách chức kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân ban hành 

chậm 

3.2.3. Chế độ tiền lương, chính sách ưu đãi đối với Kiểm sát viên còn nhiều 

bất cập 

3.2.4. Trang phục của Kiểm sát viên chưa thể hiện tính đặc thù của ngành, dễ 

gây nhầm lẫn 

3.2.5. Trình độ chuyên môn, năng lực và biên chế Kiểm sát viên chưa đáp 

ứng được khối lượng công việc hiện nay 

PHẦN 4  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 

CHẾ ĐỊNH KIỂM SÁT VIÊN TRONG LUẬT TỔ CHỨC 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2014 

4.1. Nhóm giải pháp kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

4.1.1. Bổ sung quy định về việc tổ chức thi tuyển đối với Kiểm sát viên Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao 

4.1.2. Nhanh chóng ban hành Hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm 

và cách chức Kiểm sát viên 

4.1.3. Cải cách chế độ tiền lương, chính sách ưu đãi đối với kiểm sát viên 



 

 

4.2. Nhóm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao vị thế của Kiểm sát viên 

trong giai đoạn hiện nay 

4.2.1. Cải tiến trang phục của Kiểm sát viên để phù hợp với đặc thù ngành, 

thể hiện uy quyền của Viện Kiểm sát 

4.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ Kiểm sát viên 

4.2.3. Tăng cường số lượng biên chế KSV để phù hợp với khối lượng công 

việc 

PHẦN 5  
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