
VIỆN KSND TỐI CAO 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
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V/v tăng cường công tác tuyên truyền 

và viết, gửi tin bài Trang thông tin điện 

tử ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng  10  năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các đồng chí Trưởng Phòng Viện KSND tỉnh; 

- Đ/c Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-VKS ngày 20/10/2022 của Viện trưởng 

Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tuyên 

truyền ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi; 

Để công tác tuyên truyền và việc viết, đưa tin bài trên Trang thông tin điện 

tử được kịp thời, đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền của ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi, Ban chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, Ban biên tập trang thông tin điện tử yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm 

túc một số công việc sau:      

1. Quán triệt và thực hiện 

Yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng Viện KSND huyện, thị 

xã, thành phố quán triệt đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 

của đơn vị và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 

của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tuyên 

truyền trong Ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC 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 và các kế hoạch, 

chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh, của Ban chỉ đạo công tác tuyên 

truyền của ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Về công tác tuyên truyền, việc viết tin, bài 

Yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng Viện KSND huyện, thị 

xã, thành phố phải quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác tuyên truyền, chỉ đạo 

và tổ chức quán triệt đến tất cả các cộng tác viên, cán bộ, công chức trong đơn vị 

tích cực viết và gửi tin bài về ban biên tập trang thông tin điện tử của của Viện 

KSND tỉnh và Viện KSND tối cao, địa phương trọng tâm: Tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực hiện 

chức năng Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để góp phần 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động 

của ngành, xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát, góp phần nâng cao vị thế 

của ngành kiểm sát nhân dân; tuyên truyền các hoạt động và gắn liền với phong 

trào thi đua của ngành và địa phương phát động, bằng nhiều hình thức khác nhau 

và thật phong phú, đa dạng.  
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Mỗi đơn vị thông qua việc thực hiện chức năng nghiệp vụ tăng cường viết 

bài trao đổi pháp luật. 

3. Việc gửi và duyệt tin, bài 

- Các đồng chí Lãnh đạo đơn vị phải chú ý kiểm tra và duyệt nội dung 

trước khi gửi bài cho Ban biên tập. 

- Đối với các tin bài liên quan đến các hoạt động của Ngành diễn ra trong 

ngày, các tin liên quan đến hoạt động nghiệp vụ phải được gửi về Ban biên tập 

trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm diễn ra đảm bảo tính thời sự của vụ, việc. 

- Tăng cường gửi tin, bài trên Tạp chí kiểm sát, báo Bảo vệ pháp luật, 

truyền hình Quảng Ngãi, báo Quảng Ngãi, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 

của tỉnh, truyền thanh địa phương... 

4. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo 

Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về 

công tác tuyên truyền và tùy theo nhiệm vụ công tác, Ban chỉ đạo và đồng chí 

Trưởng ban sẽ tổ chức họp, phân công nhiệm vụ đột xuất và các nhiệm vụ khác 

cho các thành viên theo yêu cầu của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. 

Năm 2022, Ban biên tập Trang thông tin điện tử có sự thay đổi, bổ sung 

thành viên, để công tác gửi tin bài và biên tập được thuận lợi, Ban chỉ đạo công 

tác tuyên truyền thông báo cho các đơn vị, cá nhân gửi tin bài đến các thành viên 

được phân công lĩnh vực biên tập của từng thành viên Ban biên tập, sau khi biên 

tập xong trình đồng chí Trưởng Ban duyệt để đăng tin như sau: 

  

STT BIÊN TẬP VIÊN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH 

1 

Đinh Hồng Thanh 

Phó Viện Trưởng 

VKSND tỉnh 

Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, 

Phụ trách chung, trang thông tin điện tử, 

Trưởng Ban biên tập 

2 
Phùng Thanh Liễu 

Trưởng phòng 1 

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát 

điều tra, và tin báo, tố giác tội phạm, kiến 

nghị khởi tố.  

3 
Nguyễn Công Thành 

Trưởng phòng 7 

Công tác KSXX sơ thẩm, phúc thẩm án HS; 

tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh 

vực HS. 

4 
Nguyễn Thị Bích Thủy 

Viện trưởng VKSTP 

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc 

hành chính - kinh doanh thương mại - lao 

động; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trong 

lĩnh vực này;  

5 
Nguyễn Thị Bích Liên 

Phó Chánh Thanh tra 

Công tác đơn thư khiếu tố; thanh tra; Kiểm 

sát tạm giữ, tạm giam; THA hình sự, dân sự. 

6 Võ Thị Hồng Luyến Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc 
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Trưởng phòng 9 dân sự - hôn nhân gia đình; tổ chức phiên tòa 

rút kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

7 
Lương Thanh Tú 

Phó Phòng 1 

Các bài trao đổi nghiệp vụ trong các lĩnh vực. 

8 

Nguyễn Hàn My 

Phó Văn phòng  

 

Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo, thi 

đua, khen thưởng, văn phòng  

9 

Nguyễn Thị Phương 

Uyên 

KSVSC phòng 15 

Công tác tổ chức cán bộ, Công tác xây dựng 

Đảng. Kiêm tổng hợp, thư ký Ban tuyên 

truyền 

10 
Nguyễn Hữu Tuyên 

CV Văn phòng 

Công tác hội, đoàn thể, các phong trào... và 

đăng tin, bài lên trang điện tử của ngành khi 

trưởng ban duyệt đăng  

11 
Trần Văn Luân 

KTV Văn phòng 

Quản lý trang thông tin điện tử, công tác bảo 

mật, lưu trữ hình ảnh, tư liệu, chọn tin, bài 

trên các báo, tạp chí để chuyển tải về Trang 

thông tin điện tử Viện KSND tỉnh và đăng 

tin, bài lên trang điện tử của ngành khi trưởng 

ban duyệt đăng  

 

5. Tổ chức triển khai và thực hiện 

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền thông báo đến các đơn vị được biết và 

yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, 

thành phố, tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động 

để thực hiện, trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, bổ sung các thành viên, 

nhiệm vụ cho phù hợp với yêu cầu./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                                                  

- Lãnh đạo VKS tỉnh; 

- Các đ/c thành viên Ban chỉ đạo; 

- Trang thông tin điện tỉnh của ngành 

KSND tỉnh; 

- Lưu: VT, BCĐTT. 

TM.BCĐ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Đinh Hồng Thanh 
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