
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 
 

 

Số: 4997/VKSTC 

V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực ngành 

Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Phúc đáp Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 17/10/2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch 

phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao báo cáo như sau: 

I. Công tác quán triệt và triển khai thực hiện  

Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 về phê duyệt 

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Quyết định 

1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy 

hoạch phát triển nhân lực Việt nam thời kỳ 2011-2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg 

ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Quy hoạch 

phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu 

cầu của xã hội giai đoạn 2011-2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đã ký Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9, ngày 12/3/2013 ban hành Quy hoạch 

phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020. Theo đó, 

toàn ngành đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả sau: 

1. Về phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-

2020 

1.1. Đánh giá việc triển khai thực hiện 

1.1.1. Kết quả đạt được 

- Thứ nhất, tỷ lệ lao động qua đào tạo: Viện kiểm sát nhân dân có chức 

năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nên toàn bộ cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc ngành Kiểm sát nhân dân đều đã qua đào tạo 

(15.628/15.628 công chức, viên chức hiện có, đạt 100%). Bên cạnh đó, có 2.452 

người lao động khác ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ 

làm công tác phục vụ, hậu cần, bảo vệ. 

- Thứ hai, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: Xuất phát từ yêu cầu công tác, 

tính đặc thù của Ngành, tất cả chức danh tư pháp (Kiểm sát viên các ngạch, Điều 

tra viên các ngạch, Kiểm tra viên các ngạch) đều phải có trình độ cử nhân luật, 

và phải qua đào tạo nghiệp vụ kiểm sát (tổng số 10.150/15.628 biên chế hiện có, 

đạt tỷ lệ 65%). Những công chức, viên chức không trực tiếp làm nghiệp vụ kiểm 

sát (công tác ở các chuyên môn khác hoặc ở những đơn vị phục vụ) hầu hết đã 

qua đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu công việc. Tổng số cán bộ, công chức, viên 

chức có trình độ đại học và trên đại học là 13.932/15.628 người chiếm 89,2% tổng 

biên chế hiện có toàn Ngành (trong đó trình độ đại học có 13.005 người chiếm 

83,2%, tiến sỹ có 37 người chiếm 0,23% và thạc sỹ có 890 người chiếm 5,6%). 

Như vậy, cho thấy nguồn nhân lực của ngành Kiểm sát nhân dân đạt, vượt mục tiêu 
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đề ra theo Quyết định 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam thời kỳ 2011-2020. Vì khi 

tuyển dụng, ngành Kiểm sát nhân dân xác định nhu cầu công tác, vị trí cần tuyển 

và tuyển đúng những người có chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác. 

Nhìn chung, về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ của nhân lực ngành 

Kiểm sát nhân dân cơ bản đạt cao so với bình quân các ngành nói chung, nhất là 

tỷ lệ đã tốt nghiệp đại học. 

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch đào tạo lớp nguồn nhân lực chất lượng 

cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

đã mở 04 khoá đào tạo cán bộ nguồn nhân lực gồm 94 học viên với tiêu chuẩn 

tuyển chọn tốt nghiệp Cử nhân Luật hệ chính quy loại khá, giỏi; đáp ứng các 

tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học... Sau khi được tuyển dụng, số cán bộ này được 

đưa đi đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, điều động đến Viện kiểm sát nhân dân các 

quận, huyện thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, 

thành phố khác để bồi dưỡng kỹ năng nhiệp vụ. Đồng thời, lựa chọn một số 

công chức cử đi đào tạo tiếng Anh ở trong nước, cử 32 lượt công chức đi bồi 

dưỡng tiếng Anh tại Vương quốc Anh, Australia, 18 công chức đào tạo sau 

đại học tại nước ngoài và 36 công chức đã và đang học sau đại học trong 

nước. 

- Thứ ba, số sinh viên Trường Đại học kiểm sát: Hiện nay, Trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội đang đào tạo 04 khóa cử nhân luật, chuyên ngành Kiểm sát 

với 1.302 sinh viên, trong đó có 05 sinh viên đang học cử nhân luật tại Hungari. 

Số sinh viên này sau khi tốt nghiệp sẽ là nguồn trực tiếp để bổ sung nhân lực 

cho ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Thứ tư, về chiều cao trung bình của công chức, viên chức ngành Kiểm 

sát nhân dân: VKSND có Quy chế tuyển dụng công chức, theo đó công chức, 

viên chức được tuyển dụng vào ngành có chiều cao từ 1
m
 55 đối với nữ và đối 

1
m 

60 đối với nam là trở lên. Do vậy về chiều cao trung bình của công chức, viên 

chức ngành Kiểm sát nhân dân đều đạt yêu cầu. Đối với những sinh viên trúng 

tuyển vào học Trường Đại học kiểm sát cũng phải qua sơ tuyển và phải đáp ứng 

chiều cao, cân nặng theo quy định trên. 

1.1.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Việc xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chuyên sâu về các lĩnh 

vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 

hiện đang còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

- Việc liên kết phối hợp đào tạo với các cơ sở trong nước và quốc tế để đa 

dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chưa nhiều. 

- Đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành, nhất là 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tuy đã được bổ sung về số lượng và nâng cao 

về chất lượng, nhưng so với yêu cầu đặc thù của ngành thì còn hạn chế.  

- Hệ thống chương trình, tài liệu, giáo trình còn chưa đầy đủ, chất lượng 

chưa đáp ứng được với yêu cầu. 

1.1.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Ngành, công chức, Kiểm sát viên 

ngành Kiểm sát thường phải làm thông khâu, đồng thời, do vừa phải đảm bảo 
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việc luân chuyển định kỳ các lĩnh vực công tác nên khó tạo ra một đội ngũ công 

chức chuyên sâu, hình thành chuyên gia, đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu hội 

nhập quốc tế ngày càng nhanh, toàn diện như hiện nay. 

- Các cơ sở đào tạo của ngành bị giới hạn trong phạm vi Ngành, chủ yếu 

đào tạo về cử nhân luật, chuyên ngành kiểm sát. Trường Đại học Kiểm sát mới 

được thành lập năm 2013, vừa thực hiện chức năng đào tạo, vừa phải nghiên cứu 

hoàn thiện tài liệu chương trình, giáo trình giảng dạy, chưa thật sự là một trung 

tâm đào tạo lớn như những trường có bề dày lịch sử khác, nên chưa đa dạng hóa 

loại hình đào tạo, công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo không nhiều.  

- Việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho các cơ sở đào tạo của Ngành 

tuy từng bước được quan tâm, song chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ. Mặt khác, hệ thống pháp luật thường xuyên thay đổi, nên việc hoàn thiện 

giáo trình, tài liệu giảng dạy gặp nhiều khó khăn. 

- Chưa có chính sách thu hút được người có trình độ chuyên môn giỏi, 

nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

của ngành Kiểm sát, nên nguồn nhân lực chất lượng cao còn mức độ so với yêu 

cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 

1.1.4. Giải pháp khắc phục 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND theo hướng chuyên sâu theo 

từng lĩnh vực công tác cụ thể, tuyển chọn những công chức giỏi, bố trí phụ trách 

những khâu công tác này, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, chuyên sâu 

để đào tạo những chuyên gia đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. 

- Nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân; tăng cường hợp tác với các cơ sở trong 

nước, tổ chức quốc tế về đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực, chọn, cử 

tham gia các khóa đào tạo quốc tế, đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại và lâu dài. 

- Tiếp tục thực hiện cơ chế chọn cử giáo viên thỉnh giảng là những đồng 

chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và 

Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, các Kiểm sát viên, Điều tra viên giỏi, có nhiều 

kinh nghiêm thực tiễn về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp 

tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống 

giáo trình tài liệu giảng dạy đạt chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng 

thời tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để liên 

kết, chọn cử đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn đối với chính đội ngũ giảng 

viên của Trường, dần tạo thành môi trường giảng dạy chuyên nghiệp, có uy tín, 

chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. 

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện giải pháp 

1.2.1. Những kết quả đạt được 

- Trong 5 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt và triển khai  

thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị 
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quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Nhận thức đúng và đầy đủ công tác giáo dục, đào tạo, phát triển 

nhân lực là nền tảng quyết định sự thành công của công cuộc cải cách hành 

chính, cải cách tư pháp đáp ứng mục tiêu nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, 

điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Viện 

trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9, ngày 

12/3/2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân 

giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở đó, ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng  năm cùng nhiều văn bản khác làm cơ 

sở cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Ngành.  

 - Thực hiện các quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, ngành 

Kiểm sát nhân dân đã tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh tư pháp. Đây 

là căn cứ đánh giá chính xác, hiệu quả nhất để bổ nhiệm Kiểm sát viên, Điều tra 

viên các ngạch, tạo bước đột phá trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm công 

chức. Khắc phục tình trạng coi trọng bằng cấp, nặng về đánh giá trên cơ sở quá 

trình công tác.   

- Trong công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động, ngành 

Kiểm sát nhân dân đã ban hành và thực hiện một số quy chế, quy định về công 

tác tổ chức cán bộ, xác định các tiêu chí cụ thể khi đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh pháp lý, luân chuyển, biệt 

phái công chức, viên chức, phân cấp quản lý công chức…gắn quyền hạn với 

trách nhiệm, tăng cường đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật công tác. Qua đó 

tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác xây dựng ngành, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ công 

chức viên chức ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, chú trọng vào việc đào tạo 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với yêu cầu thực tiễn công tác, yêu cầu 

phát triển của xã hội theo hướng học để ứng dụng, làm việc, không phải học chỉ 

để biết.   

1.2.2. Những hạn chế, tồn tại 

-  Chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá sự phát triển nhân lực và sáng 

tạo để trên cơ sở đó đánh giá hàng năm theo bộ tiêu chí. 

 - Chưa thành lập được các Trung tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ của 

Ngành ở các khu vực vùng sâu, vùng xa như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 

bộ nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện quy định bồi dưỡng bắt 

buộc tối thiểu một tuần/ 1 năm theo quy định tại Nghị định 18/2010/NĐ-CP 

ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Chưa thực hiện được việc cải cách tiền lương, tăng thu nhập cho đội ngũ 

công chức nói chung và đội ngũ giảng viên nói riêng và chính sách ưu đãi đối 

với người học. 
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  1.2.3. Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại 

- Yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp và việc triển khai các đạo luật 

mới vừa được Quốc hội thông qua đặt ra cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển nhân lực của ngành Kiểm sát nhân dân những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi 

phải tiếp tục đào tạo và đào tạo lại với số lượng lớn mở rộng quy mô và nâng 

cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức có chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành 

trong giai đoạn mới. Vì vậy, hiện tại ngành Kiểm sát nhân dân chưa xây dựng 

tiêu chí đánh giá sự phát triển nhân lực. 

- Việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho ngành 

Kiểm sát nhân dân để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức chưa đáp ứng được nhu cầu. Rất nhiều Viện kiểm sát địa phương đã 

có báo cáo phản ánh về việc thiếu kinh phí trong quá trình thực hiện Kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng công chức của Ngành, kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng chỉ đạt khoảng 25% đến 30% so với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thực tế 

của Ngành. 

1.3. Đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Chiến lược, Quy hoạch 

Thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-

2020 của Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Quyết 

định số 90/QĐ-VKSTC-V9 ngày 12/3/2013 ban hành Quy hoạch phát triển nhân 

lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020 và tổ chức thực hiện đảm bảo 

phù hợp với mục tiêu, quan điểm và các giải pháp phát triển của Chiến lược phát 

triển nhân lực chung của quốc gia, phù hợp với đặc thù, yêu cầu công tác của 

Ngành. Chương trình, kế hoạch công tác của ngành, đặc biệt là Kế hoạch Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2015 

và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm đều đã bám sát 

yêu cầu Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, cụ thể hóa trong kế 

hoạch từng năm, nên khi triển khai thực hiện đều thuận lợi và đúng hướng.   

2. Về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành 

KSND giai đoạn 2011-2020 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai 

đoạn 2011-2015, ngành Kiểm sát nhân dân đã triển khai thực hiện và kết quả 

như sau: 

2.1. Những kết quả đạt được 

- Trong Chỉ thị về công tác và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm 

của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng VKSND tối cao ban hành đều đã 

thể hiện các mục tiêu cụ thể, biện pháp tổ chức thực hiện để phát triển nhân lực 

của Ngành, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu công tác hiện tại và những năm tiếp theo. 

- Ngành Kiểm sát nhân dân đã tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện 

các Đề án để triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành 

Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2020 như:  Đề án về đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2020; Đề án xác định vị trí việc làm; Đề 
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án Trao đổi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên với một số nước có nền tư 

pháp tiên tiến nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức pháp luật của cán bộ 

ngành Kiểm sát phục vụ hội nhập quốc tế; Đề án thành lập Trường Đại học 

Kiểm sát; Đề án tổ chức, biên chế ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2020 theo 

quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014...và một số chương 

trình, kế hoạch công tác cụ thể trong việc phát triển nhân lực ngành Kiểm sát 

nhân dân. Trên cơ sở đó đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức 5 năm, giai đoạn 2011-2015 và có kế hoạch, chương trình công tác hàng 

năm. Hiện nay, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã được thành lập và đi vào 

hoạt động từ năm 2013; Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020” đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai thực hiện. Tạo cơ sở vững chức và 

điều kiện thuận lợi để ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện có hiệu quả Quy 

hoạch phát triển nhân lực đến năm 2020. 

- Lãnh đạo VKSND tối cao thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đào tạo của 

Ngành sớm hoàn thiện và đổi mới giáo trình, tài liệu, nội dung chương trình đào 

tạo, phương pháp giảng dạy, gắn giảng dạy với yêu cầu công tác, thực hiễn 

nhiệm vụ và các kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là 

các đạo luật mới về tư pháp,nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả công tác hàng năm và giai đoạn 

2011-2015, có dự báo nhu cầu nhân lực của Ngành đến năm 2020 và những năm 

tiếp theo nhưng ngành Kiểm sát nhân dân chưa xây dựng được hệ thống cơ sở 

dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin 

dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia. 

2.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí hoạt động trong ngành được cấp còn hạn hẹp, nhất là kinh phí 

cho đào tạo, bồi dưỡng, phát triển công nghệ thông tin trong việc dự báo, kết nối 

hệ thống dữ liệu thông tin quốc gia. 

- Khối lượng công việc lớn, yêu cầu công việc cao, nguồn nhân lực nói 

chung và nhân lực trực tiếp làm công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng của Ngành 

còn mỏng nên việc điều chỉnh, sắp xếp nhân lực phục vụ cho việc kết nối thông 

tin dữ liệu quốc gia chưa thực hiện được. 

2.4. Giải pháp khắc phục 

- Bố trí, sắp xếp lại nhân lực theo vị trí việc làm, tăng cường công tác dự 

báo nhu cầu nguồn nhân lực, nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu nguồn nhân 

lực để kết nối với hệ thống dữ liệu thông tin quốc gia. 

- Tập trung mọi nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 

nguồn nhân lực ngành KSND. 

II. Kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân 

lực của VKSND giai đoạn 2011-2020 

1. Tổng quan về tình hình triển khai, phê duyệt và tổ chức thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành KSND giai đoạn 2011-2010 

1.1. Những thuận lợi 
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- Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực 

Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đồng thời có Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát 

triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu 

phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 đã chỉ rõ những mục tiêu, định hướng, 

nhiệm vụ cụ thể giao cho từng ngành thực hiện nên việc xây dựng, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai 

đoạn 2011-2020 tương đối thuận lợi. 

- Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương cải cách tư pháp đến năm 2020 theo 

Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã ban hành 

Chương trình số 08-CTr/BCSĐ ngày 29/02/2012 về chương trình trọng tâm 

công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011-2016, 

trên cơ sở đó, ngành Kiểm sát nhân dân đã có những đề án, kế hoạch, chương 

trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của ngành Kiểm 

sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Vì vậy công tác phát triển nhân 

lực của Ngành được chủ động, có chất lượng và hiệu quả.  

1.2. Những khó khăn, thách thức 

- Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân trong 

điều kiện kinh phí hạn hẹp, nhất là kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nên gặp rất nhiều khó khăn. 

- Theo quy định của luật, nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân 

ngày càng nặng nề, yêu cầu chất lượng công tác ngày càng cao, trách nhiệm cá 

nhân, đơn vị tăng lên, trong khi biên chế thiếu, đồng thời thực hiện yêu cầu của 

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế tối thiểu 10% đến 2021, 

đây là một khó khăn, thách thức lớn đối với ngành Kiểm sát nhân dân trong việc 

phát triển nhân lực của Ngành. 

- Một số chỉ tiêu trong Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực của 

Chính phủ đưa ra ngành Kiểm sát nhân dân không vận dụng được, vì nó mang 

tính đặc thù của ngành, công tác đào tạo cũng mang tính phạm vi ngành, phục 

vụ công tác của ngành nên khó thực hiện việc xã hội hóa giáo dục, hoặc đào tạo 

phục vụ nhu cầu xã hội. 

- VKSND cũng như các cơ quan nhà nước khác, chưa thật sự có cơ chế 

đặc thù nào để có thể thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, những người 

giỏi vào công tác trong ngành. Hệ thống chính sách không thể hiện được sự ưu 

đãi hay vượt trội so với ngành khác, nên công tác tuyển chọn, thu hút nhân tài 

không thật sự hiệu quả. 

2. Kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát 

nhân dân giai đoạn 2011-2015 

Tuy có nhiều khó khăn, thách thức như trên, nhưng với quyết tâm chính 

trị cao, toàn ngành đã triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đạt 

được một số kết quả khả quan, cụ thể:   

2.1. Về mục tiêu  

- Mục tiêu tổng thể: Về cơ bản, ngành Kiểm sát nhân dân luôn bám sát 

mục tiêu tổng quát và từng mục tiêu cụ thể trong Quy hoạch phát triển nhân lực 

để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp; xác 
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định rõ nhu cầu số lượng, chất lượng nhân lực, đồng thời cũng xác định các giải 

pháp hiệu quả nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân đáp 

ứng yêu cầu công tác và cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế.  

- Mục tiêu cụ thể: Trong giai đoạn 2011-2015, đội ngũ công chức, viên 

chức ngành Kiểm sát nhân dân cơ bản được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp 

vụ, chuẩn hóa đối với từng chức danh tư pháp, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chính 

trị và cả khả năng sử dụng thành thạo tin học trong công tác; đội ngũ nhân lực 

được phát triển khá đồng bộ ở VKSND các cấp, các lĩnh vực nghiệp vụ. Vì 

trong giai đoạn này, ngành KSND đã ban hành các quy chế, quy định xác định 

về chức danh tư pháp, chức vụ quản lý trong ngành, trên cơ sở đó xác định rõ 

tiêu chí, tiêu chuẩn để tuyển chọn, thi tuyển, bổ nhiệm một cách chính xác, hiệu 

quả, đáp ứng yêu cầu; trong tuyển dụng, ngành KSND xây dựng Quy chế tuyển 

dụng, xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể; khi tuyển dụng đã xác định rõ 

tùng vị trí, việc làm cần tuyển, trên cơ sở đó tổ chức thi tuyển có chất lượng, đạt 

hiệu quả cao. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, ngành đã chú trọng, thường 

xuyên đào tạo, bồi dưỡng các chuyên môn, nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa và đồng 

bộ, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác.  Tuy nhiên mục tiêu sự dụng thành 

thạo ngoại ngữ theo yêu cầu công việc chưa thật sự đáp ứng. Vì môi trường 

công tác, yêu cầu công viêc không thường xuyên phải sử dụng nên việc duy trì 

kỹ năng này bị hạn chế. 

2.2. Về nhu cầu nhân lực 

- Về quy mô nhân lực:  

+ Về thực hiện mô hình VKSND: Theo Quy hoạch, trong giai đoạn 2015 

thực hiện mô hình như  hiện nay (3 cấp); mô hình VKSND 4 cấp thực hiện trong 

giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, ngành KSND đã tích cực, chủ động xây dựng, 

trình Quốc hội ban hành Luật tổ chức VKSND 2014 và triển khai thực hiện mô 

hình VKSND 4 cấp trong giai đoạn 2011-2015 (năm 2015) bao gồm, VKSND 

tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện. 

+ Về nhu cầu biên chế: Các chỉ tiêu về tỷ lệ biên chế toàn ngành và biên 

chế từng cấp kiểm sát (như đến năm 2015 biên chế toàn ngành phải thực hiện là 

20.360 người; VKSND tối cao là 1.751 người…), không thực hiện theo đề xuất 

trong Quy hoạch và vì vậy, trong báo cáo không đề cập đến các chỉ tiêu này. 

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, không 

phát sinh thêm đầu mối và biên chế. Nên ngành Kiểm sát nhân dân vẫn thực 

hiện theo các Nghị quyết số 821/2009/UBTVQH12 ngày 17/9/2009, Nghị quyết 

số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 và Nghị quyết số 1155/NQ-

UBTVQH13 ngày 02/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giao tổng biên 

chế cho toàn ngành Kiểm sát là 15.860 người. Đến nay ngành đã thực hiện được 

là 15.628 biên chế.  

- Về cơ cấu nhân lực: 

Vì không thực hiện nhu cầu biên chế theo Quy hoạch như đã nêu trên, nên 

cơ cấu nhân lực cũng không đáp ứng theo cơ cấu nhân lực đã đề xuất trong Quy 

hoạch. Hiện tại, cơ cấu nhân lực của ngành Kiểm sát nhân dân đang thực hiện 

như sau: 
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Biên chế và cơ cấu, tỷ lệ Kiểm sát viên được giao theo các nghị quyết của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội là: VKSND tối cao, tổng số được giao 920 biên chế, 

trong đó có 19 Kiểm sát viên VKSND tối cao, 128 Kiểm sát viên cao cấp, 35 

Điều tra viên cao cấp; VKSND cấp tỉnh, tổng số được giao 4.353 biên chế, trong 

đó có 65 Kiểm sát viên cao cấp, 2.540 Kiểm sát viên trung cấp; VKSND cấp 

huyện, tổng số được giao 10.587 biên chế, trong đó có 1.499 Kiểm sát viên 

trung cấp, 6.215 Kiểm sát viên sơ cấp. 

Sau khi VKSND cấp cao được thành lập, biên chế được điều chỉnh và 

giao cho 03 VKSND cấp cao là 550 biên chế, trong đó có 108 Kiểm sát viên cao 

cấp. 

Đến hết năm 2015, biên chế toàn ngành KSND đã thực hiện là 15.628 

người; trong đó: 

+ Số lượng, cơ cấu KSV, gồm: 18/19 Kiểm sát viên VKSND tối cao; 

187/301 Kiểm sát viên cao cấp (VKSND tối cao: 94/128; VKSND cấp cao: 

45/108; VKSND cấp tỉnh: 48/65); 3.029/4039 Kiểm sát viên trung cấp; 

5.284/6.215 Kiểm sát viên sơ cấp. 

+ Số lượng, cơ cấu Điều tra viên, gồm: 28/35 Điều tra viên cao cấp, 42 

Điều tra viên trung cấp, 12 Điều tra viên sơ cấp. 

+ Số lượng, cơ cấu Kiểm tra viên, gồm: 36 Kiểm tra viên cao cấp; 109 

Kiểm tra viên chính và 1.405 Kiểm tra viên. 

Như vậy tổng số Kiểm sát viên, Điều tra viên các ngạch hiện có là 

8.600/15.860 người, đạt tỷ lệ 54,22%. So với tỷ lệ các chức danh tư pháp (Kiểm 

sát viên các ngạch, Điều tra viên cao cấp) mà các nghị quyết nêu trên đã giao 

cho VKSND là 10.609 người (bao gồm 19 KSV tối cao, 301 KSV cao cấp, 

4.039 KSV trung cấp, 6.215 KSV sơ cấp và 35 Điều tra viên cao cấp) /15.860 

biên chế toàn ngành (tỷ lệ 66,9%), còn thiếu 12,7%. Sự chênh lệch tỷ lệ 66,9% 

so với tỷ lệ 65,7% nêu ra trong Quy hoạch là do khi tính tỷ lệ đó chưa có Nghị 

quyết số 1155/NQ-UBTVQH13 ngày 02/3/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội giao bổ sung 159 KSV cao cấp cho ngành Kiểm sát.           

- Về nhu cầu trình độ đào tạo 

Theo Quy hoạch thì nhu cầu trình độ đào tạo quy hoạch chung đến năm 

2020 với các chỉ tiêu cụ thể như: Tiến sĩ 0,5% tương đương 80 người (hiện nay 

toàn ngành có 37 tiến sỹ, đạt 0,23%); thạc sỹ 5% tương đương 793 người (hiện 

nay có 890 thạc sỹ, đạt 5,6%); cử nhân 98% (bao gồm cả những người đào tạo 

sau đại học) hiện nay toàn ngành có 13.932 người có trình độ đại học trở lên (đạt 

89,2%). Như vậy so với yêu cầu trong Quy hoạch, có những chỉ tiêu đã đạt (số 

người có trình độ thạc sỹ). Những chỉ tiêu khác, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ 

phấn đấu đạt, vượt so với quy định đến năm 2020. 

-Trình độ lý luận chính trị cơ bản đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định chung 

của các ngạch công chức và chức vụ lãnh đạo, quản lý. Hiện nay toàn ngành có 

2.971 người chứng chỉ cao cấp lý luận chính trị và 3.805 người có chứng chỉ 

trung cấp lý luận chính trị. 

- Trình độ ngoại ngữ, toàn ngành có 10.123 người có trình độ ngoại ngữ 

chứng chỉ A trở lên, trong đó, số người có trình độ đạt chứng chỉ C là 1.343 

người và có 103 người có trình độ đại học ngoại ngữ).   
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* Hạn chế, tồn tại: Chỉ tiêu đến 2020, cơ bản 100% công chức có trình độ 

về tiếng Anh ở mức giao tiếp thông thường, trong đó 10% có thể sử dụng thành 

thạo để trực tiếp tham gia giải quyết công việc khi có nhu cầu khó đạt được. Vì 

môi trường công tác, yêu cầu công việc không sử dụng nhiều tiếng Anh, tuy có 

được đào tạo, bồi dưỡng, nhưng không sử dụng thường xuyên nên kiến thức mai 

một, khó đạt được theo chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu 10% sử dụng thành thạo, 

đáp ứng yêu cầu công việc.  

3. Giải pháp phát triển nhân lực 

3.1. Những mặt đạt được 

Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân 

lực, ngành kiểm sát nhân dân cơ bản đã đạt được những chỉ tiêu đề ra. Nhận 

thức về vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo VKSND các cấp, của các đơn vị làm 

công tác tổ chức cán bộ về phát triển nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt; công 

tác tuyển dụng công chức được quan tâm, tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng 

được đề cao, đổi mới nội dung, hình thức tuyển dụng, đặc biệt là ngành Kiểm sát 

nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội, Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại 

TP.HCM được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê duyệt đổi tên thành Trường Đào 

tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát để chủ động đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức trong ngành đáp ứng đúng yêu cầu công 

tác của Ngành. Đây chính giải pháp căn bản, lâu dài cho công tác đào tạo nguồn 

nhân lực của Ngành. Cùng với đó, ngành Kiểm sát nhân dân cũng tích cực, chủ 

động xây dựng các đề án, đề xuất với cấp có thẩm quyền phê duyệt để cải cách 

chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức của Ngành; 

tăng chỉ tiêu biên chế, số lượng các các chức danh tư pháp theo lộ trình nhằm 

đáp ứng yêu cầu công tác và hội nhập quốc tế. Thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các giai đoạn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đáp 

ứng tốt cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thành việc thí điểm tuyển 

chọn nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ. Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-

2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai thực hiện tạo cơ 

sở vững chắc cho viên thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát 

nhân dân những năm tiếp theo. 

3.2. Những hạn chế, tồn tại 

- Trong những năm qua, tuy ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực, chủ 

động nghiên cứu xây dựng Đề án tổ chức, biên chế, Đề án xác định vị trí việc 

làm, trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, chính xác về khối lượng công việc, 

xác định từng vị trí việc làm cụ thể, xác định đúng, đủ số lượng biên chế cần có, 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung biên chế cho ngành nhưng vẫn chưa 

được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nên gặp nhiều khó khăn về nguồn 

nhân lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành theo luật định. 

- Công tác quy hoạch và phát triển mạng lưới các Trung tâm bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo khu vực để thực hiện việc bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức, 

viên chức theo quy định chưa được triển khai, thực hiện. Vì kinh phí cho ngành 




