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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tuyên truyền năm 2022 của Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi 

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngaỳ 27/12/2021 của Viện trưởng 

VKSNDTC, Kế hoạch số 16/KH-VKSTC ngày 16/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

công tác tuyên truyền Viện KSND tối cao về kế hoạch trọng tâm công tác tuyên 

truyền năm 2022 của ngành KSND, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 

Chương trình công tác tuyên truyền năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với 

nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 

truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi 

phạm pháp luật; góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về 

vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và người cán bộ kiểm sát 

trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi chủ động tổ 

chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tất cả các nội dung trong Kế hoạch 

này. Yêu cầu phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác 

tuyên truyền, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành; bám 

sát định hướng nội dung, đổi mới, đa dạng về hình thức thông tin, tuyên truyền, 

bảo đảm chất lượng, phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và tạo sức lan tỏa 

lớn đến người dân và xã hội; tổ chức các biện pháp thực hiện thường xuyên, có 

trọng tâm, trọng điểm, chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt 

động nghiệp vụ của Ngành, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị 

và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quán triệt và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả quy định tại Điều 39 Luật tổ chức Viện kiểm sát 

nhân dân năm 2014 và Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 08/6/2021 của 

Viện trưởng Viện KSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công 

tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền, phồ biến, giáo dục 

pháp luật gắn với nhiệm vụ, chức năng của Ngành trong ngành Kiểm sát nhân 

dân, trong các cơ quan tư pháp và các tầng lớp nhân dân. 

2. Thông tin, tuyên truyền kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, về cải cách tư pháp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt 



2 

 

 

động của Viện kiểm sát nhân dân trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, của 

Quốc hội và trong các đạo luật về tư pháp; về công tác đấu tranh phòng chống 

tội phạm, vi phạm pháp luật. 

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Viện kiểm 

sát nhân dân các cấp trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm 

sát hoạt động tư pháp; chú trọng việc thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng 

tâm về chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phòng, chống tội 

phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; về 

công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; công tác kiểm sát và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác 

xây dựng ngành và các công tác khác; tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu 

về chân dung người cán bộ kiểm sát kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực 

thi công lý, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và tận tâm phục vụ nhân 

dân. 

4. Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; cập 

nhật kịp thời diễn biến tình hình Covid-19 nhằm phục vụ tốt cho công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện KSND 2 cấp, trên cơ sở đó chủ động, 

linh hoạt, đề ra các biện pháp, phương pháp công tác phù hợp nhăm thực hiện 

tốt nhiệm vụ công tác năm 2022. 

5. Hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng 

Đảng lần thứ VII - năm 2022 (Giải Búa liềm vàng) nhằm tiếp tục nâng cao nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, nhất cho các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng 

đầu ở các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp nhận thức được tầm quan trọng của 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm, ưu điểm 

để phát huy, những hạn chế, tồn tại để kịp thời khắc phục. 

6. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Ngành, hình ảnh người 

cán bộ Kiểm sát, trọng tâm là: Phát động hưởng ứng xem phát sóng bộ phim 

truyền hình nhiều tập về Ngành do Viện KSND tối cao phối hợp với Trung tâm 

sản xuất phim truyền hình (VFC) Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng, phát 

sóng với chủ đề phản ánh vai trò, trách nhiệm của Viện KSND trong phòng, 

chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm gắn với hoạt động của Cơ quan điều tra 

Viện KSND tối cao; phát động xem phát sóng Chương trình truyền hình Kiểm 

sát nhân dân trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), kênh Truyền 

hình Thông tấn (VNEWS), phát lại qua các ứng dụng trên trang web của báo 

Bảo vệ pháp luật và trên điện thoạt thông minh (smartphone) và một số kênh 

truyền hình Trung ương, địa phương. 

7. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh 

nghiệm về công tác tuyên truyền của các đơn vị Viện KSND huyện, thị xã, 

thành phố; nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong Ban tuyên truyền 

Viện KSND tỉnh; khích lệ cộng tác viên tại các đơn vị tiếp tục phát huy, chủ 

động viết tin, bài đảm bảo nội dụng chất lượng, phong phú.  

8. Ban tuyên truyền phối hợp với Văn phòng Tổng hợp sửa đổi bảng hệ 
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thống chỉ tiêu chấm điểm thi đua - khen thưởng về công tác tuyên truyền của các 

đơn vị đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị 

thuộc Viện KSND. Đăng những cách làm hay, sáng kiến của các tập thể cá nhân 

trong toàn ngành được công nhận lên trang thông tin của Viện KSND tỉnh để 

các đơn vị nghiên cứu học tập. 

9. Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương 

và địa phương, các cơ quan tư pháp, UBND các cấp tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động nổi 

bật của Ngành tại địa phương.  

10. Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo CBCC đơn vị tăng cường viết tin, bài gửi đăng trên trang thông tin điện 

tử của VKSNDTC, Viện KSND tỉnh, các cơ quan báo chí của Ngành và địa 

phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Chương trình công tác này, các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh 

Quảng Ngãi triển khai thực hiện. Ban Tuyên truyền Viện KSND tỉnh Quảng 

Ngãi chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Chương trình này, định kỳ báo cáo kết quả với Lãnh đạo Viện KSND tỉnh 

Quảng Ngãi và Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân. 

2. Trưởng các phòng Viện KSND tỉnh, Viện trưởng Viện KSND các 

huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, nhất 

là các đồng chí cộng tác viên phải thường xuyên viết tin, bài theo những nội 

dung định hướng trong Chương trình này, kịp thời phản ánh, gửi tin bài về Ban 

biên tập để duyệt, đăng tin. 

Trên đây là Chương trình công tác tuyên truyền năm 2022 của Ban tuyên 

truyền Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh 

Quảng Ngãi nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên truyền ngành KSND-VKSTC; 

- Tạp chí Kiểm sát - VKSTC; 

- Lãnh đạo VKS tỉnh; 

- Các phòng VKS tỉnh; 

- VKS các huyện, TP, thị xã; 

- Lưu: VT, VP, BTT. 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Hồng Thanh                  
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