Dự án Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF)

Tăng cường năng lực cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố,
kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em
Cựu sinh nhận tài trợ:
Lương Thị Hiền: Thạc sỹ - ĐH Melbourne; Phó Trưởng phòng - Phòng Pháp luật Dân sự - Hành
chính, Kiểm sát viên - Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Thời gian thực hiện:
2018 - 2019

“
Kết quả đạt được

Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự có nhiều quy định mới
liên quan đến giải quyết các vụ việc bạo lực với phụ nữ, trẻ em,
cần được hướng dẫn, phổ biến, tập huấn cho kiểm sát viên để
áp dụng thống nhất, đúng quy định.

1.

80 lãnh đạo từ Viện Kiểm sát Nhân dân, Bộ Công An, Tòa
án Nhân dân và các cơ quan liên quan đã tham gia hội thảo.

Nhận thức của Kiểm sát viên về giới, bạo lực giới còn chưa đầy
đủ, có thể dẫn đến sai lệch trong giải quyết vụ việc liên quan.

2.

900 cuốn sách được phát hành miễn phí tới Viện kiểm sát
Nhân dân các cấp của 63 tỉnh thành, các đơn vị đào tạo
của Ngành và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

3.

Nhà xuất bản Tư pháp mua bản quyền in thêm 1,000 quyển
để phát hành rộng rãi trong cộng đồng sau khi dự án hoàn
thành.

Hành động
Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về thực hành quyền công
tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án, vụ việc
xâm hại phụ nữ và trẻ em nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích
hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trong hoạt động tố tụng hình sự.
Thu thập ý kiến đóng góp trong buổi hội thảo và xuất bản cuốn
sách “Giải đáp vướng mắc trong hoạt động thực hành quyền
công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án,
vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

4.

Phối hợp xây dựng quy trình nghiệp vụ, bộ công cụ dành
cho lực lượng Cảnh sát, và Kiểm sát viên để giải quyết các
vụ án, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em với trọng tâm là
phương pháp kiểm sát và đặt câu hỏi thân thiện với trẻ em.

Ông Đỗ Thanh Bình,
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát
nhân dân tỉnh Hưng Yên

“

Vấn đề

Đây là hội thảo rất chất lượng và có
ý nghĩa đối với tôi vì chúng tôi là
những người chỉ đạo thực tiễn trong
công tác đấu tranh phòng chống tội
phạm, đặc biệt là các tội phạm xâm
hại phụ nữ và trẻ em. Thông qua hội
thảo chúng tôi đã rút ra những bài
học về tổ chức điều tra giải quyết tin
báo tố giác tội phạm nhanh chóng và
kịp thời, đồng thời trên cơ sở những
tài liệu này, sẽ giao nhiệm vụ cho
các đồng chí kiểm sát viên cấp
huyện nghiên cứu về tội phạm xâm
hại phụ nữ và trẻ em nhằm xử lý
nghiêm minh những kẻ phạm tội
theo đúng pháp luật.

