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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua: Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện 

theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực,  

khách quan, thận trọng, khiêm tốn” 
 

 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng 

VKSND tối cao phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát 

nhân dân năm 2022 và Kế hoạch số 74/KH-VKSTC ngày 26/5/2022 của Viện 

trưởng VKSND tối cao về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua: Ngành 

Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, VKSND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch phát động hưởng ứng phong trào thi đua như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát động phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, tạo khí thế sôi nổi, cổ 

vũ tinh thần quyết tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cấp Kiểm 

sát. Thông qua phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và 

hành động, rèn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng 

lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, tăng cường kỷ cương, trách 

nhiệm, ý thức của mỗi cán bộ, công chức, người lao động; từ đó xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, người lao động hai cấp Kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi có đủ 

khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành. 

 - Gắn việc thực hiện phong trào thi đua với tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương số 04-NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-

KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung và hình thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

phải thực chất, hiệu quả, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, gắn với yêu cầu thực hiện tốt 

chức năng nhiệm vụ của Ngành, phù hợp với thực tế và điều kiện của từng đơn 

vị. 

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ 
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chức thực hiện phong trào thi đua để việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

được hiệu quả, thường xuyên có kiểm tra, đánh giá, từ đó nâng cao chất lượng 

hiệu quả phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng 

thành tích, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong 

trào thi đua. 

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

1. Thi đua học tập và làm theo lời dạy, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày và trong các khâu công 

tác; gắn việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW khóa 

XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ” với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Thi đua nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, 

hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo quy định của Ngành và quy định tại Nghị 

quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 

ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo điều hành, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm 

việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ gắn với thực hiện văn hóa 

công sở. Tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức của cán bộ, công chức, 

người lao động hai cấp Kiểm sát, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao 

động có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

3. Thi đua phát huy áp dụng có hiệu quả các sáng kiến trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác, kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Ngành, của đơn vị, phổ 

biến các văn bản mới, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ giữa các cấp Kiểm sát, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành. 

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI ĐIỂM THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TỶ LỆ 

KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

- Tập thể: Các phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; VKSND các huyện, thị xã, 

thành phố.  

- Cá nhân: Tất cả cán bộ, công chức, hợp đồng lao động của hai cấp Kiểm 

sát. 

2. Thời điểm thi đua 

Bắt đầu từ ngày 01/6/2022; thời điểm xét khen thưởng hàng năm tính từ 

01/6 năm trước đến 31/5 năm sau. 

3. Hình thức, tỷ lệ khen thưởng 
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- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Đối với tập thể: Tỷ lệ xét 

khen thưởng không quá 20%/tổng số 21 đơn vị VKSND hai cấp. Đối với cá 

nhân: Tỷ lệ xét khen thưởng không quá 10%/tổng số cán bộ, công chức, người 

lao động của đơn vị (trong đó số lượng lãnh đạo của đơn vị không quá 01 

người). 

- Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh: Đối với tập thể: Tỷ lệ xét khen 

thưởng không quá 10%/tổng số 21 đơn vị VKSND hai cấp. Đối với cá nhân: Tỷ 

lệ xét khen thưởng không quá 5%/tổng số cán bộ, công chức, người lao động 

của đơn vị (trong đó số lượng lãnh đạo của đơn vị không quá 01 người). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ Kế hoạch này để quán triệt, tổ chức thực hiện đến toàn thể cán 

bộ, công chức, người lao động trong đơn vị để việc hưởng ứng tham gia, thực 

hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất. 

2. Đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh chịu 

trách nhiệm giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Lãnh đạo VKSND tỉnh 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao; 

- Phòng tổng hợp - Văn phòng VKSND tối cao;  

- Lãnh đạo VKSND tỉnh;  

- Các phòng VKSND tỉnh; 

- VKSND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VP. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Kim Liên 
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