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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Quảng Ngãi, ngày 07  tháng  4  năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng VKSND tỉnh; 

- VKSND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ công văn số 1074/VKSTC–T4 ngày 01/4/2022 của Ban Chỉ đạo công 

tác tuyên truyền ngành KSND về việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng 

lần thứ VII – năm 2022 trong ngành KSND, đây là yêu cầu và nhiệm vụ của 

Ngành, lãnh đạo VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị VKSND hai cấp thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền 

tại đơn vị, trong đó chú trọng nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về xây 

dựng Đảng trong ngành KSND; xác định việc hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm 

vàng lần thứ VII – năm 2022 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công 

tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ 

Kiểm sát.  

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

thành phố vận động, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của 

đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.  

3. Giao cho mỗi phòng VKSND tỉnh, mỗi VKSND huyện, thị xã, thành phố 

phải có ít nhất 01 bài dự thi (lưu ý đây sẽ là một trong những tiêu chí để đánh 

giá khi xét thi đua trong năm 2022 trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành). Các 

bài dự thi gửi về đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên – Văn phòng tổng hợp chậm nhất 

là ngày 25/10/2022 để tổng hợp gửi Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên 

truyền của Ngành (Tạp chí Kiểm sát) đúng thời hạn theo quy định. 

4. Giao cho Văn phòng tổng hợp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ 

chức triển khai thực hiện của các đơn vị; cuối năm tổng hợp trong việc bình xét 

thi đua. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 
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(Kèm theo công văn này là Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 

của Ban Tổ chức Trung ương và Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VII – năm 

2022)./.  

 
Nơi nhận: 
 - Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền 

VKSND tối cao (qua Thường trực Ban chỉ đạo); 

 - Lãnh đạo VKSND tỉnh;  

 - Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND 

tỉnh; 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, VP, BTT. 

KT.VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Thanh 
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