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  Sóc Trăng, ngày 19 tháng 11 năm 2020 

                                  Kính gửi:  

                                   - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; 

                - Trưởng phòng các phòng trực thuộc  

                                                        Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 
 

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-VKSTC ngày 19/12/2019 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao ban hành Quy chế xét, đề nghị công 

nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-VKS ngày 11/6/2020 của Viện trưởng 

VKSND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xét, đề nghị công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng; 

Trên cơ sở tiếp nhận, tổng hợp, phân loại hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng 

kiến, giải pháp cấp cơ sở năm 2020 của các cá nhân trong hai cấp Kiểm sát Sóc 

Trăng, Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở VKSND tỉnh thông 

báo kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020, như sau: 

Tổng số 86 cá nhân có đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở; qua 

phân loại có 41 cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến đủ hồ sơ xét, đề nghị theo 

quy định (trong đó: có 10 cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến cấp Ngành). Kết 

quả Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở VKSND tỉnh Sóc Trăng 

nhận xét, đánh giá có 19 cá nhân đạt điểm đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở 

theo quy định (trong đó: có 03 cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến cấp Ngành).  

Từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 24/11/2020, nếu công chức và người lao 

động trong hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng không có khiếu nại, tố cáo gì liên quan đến 

việc công nhận sáng kiến. Thường trực Hội đồng xét, đề nghị công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng trình Viện 

trưởng VKSND tỉnh quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020. 

(gửi kèm danh sách các cá nhân đạt điểm công nhận sáng kiến năm 2020) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ VKS tỉnh (b/c); 

- TVHĐ TĐKT (phối hợp); 

- TVHĐ sáng kiến...;                                                                                   

- Lưu: TĐKT, VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP CƠ SỞ 

 

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Nguyễn Việt Hoàn 
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         Sóc Trăng, ngày 19 tháng 11 năm 2020 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN 

ĐẠT ĐIỂM ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2020 

(kèm theo Công văn số 857/VKS-VP, ngày 19/11/2020 của VKSND tỉnh Sóc Trăng) 

-------- 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Tên sáng kiến 
Ghi 

chú 

1 
Đinh Gia Hưng 

Viện trưởng 

VKSND tỉnh 
Đổi mới công tác cán bộ nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo 

điều hành trong ngành Kiểm sát Sóc Trăng 

 

2 
Huỳnh Thế Đức 

Phó Viện trưởng 

VKSND tỉnh 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

kiểm sát thi hành án dân sự trong hai cấp 

Kiểm sát Sóc Trăng 

 

3 
Nguyễn Việt Hoàn 

Phó Viện trưởng 

VKSND tỉnh 

 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

4 
Lâm Thị Ngọc Sương Chánh Văn phòng 

VKSND tỉnh 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác tham mưu tổng hợp trong 

hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng 

 

5 
Trần Việt Tuấn Kiểm tra viên 

VPTH VKSND tỉnh 

Quản lý kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu 

cấp huyện trong ứng dụng Excel 

 

6 Nguyễn Văn Phước 
Trưởng phòng 1 

VKSND tỉnh 

 Tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, giải 

quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan 

điều tra nhằm chống bỏ lọt tội phạm  

 

7 Trần Thị Liên 
Trưởng phòng 2  

VKSND tỉnh 

Nâng cao chất lượng trong việc áp dụng 

khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự 

 

8 
Đào Tiến Thắng Phó Trưởng phòng 7  

VKSND tỉnh 

 Dự thảo kháng nghị phúc thẩm dựa trên 

bản án sơ thẩm trong thời gian chờ Tòa án 

cấp sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án theo yêu 

cầu của VKS  

 

9 Nguyễn Văn Sạch 
Trưởng phòng  9 

VKSND tỉnh 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 

công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, 

việc dân sự, hôn nhân và gia đình 

 

10 Trầm Thiện Minh 
Trưởng phòng 15 

VKSND tỉnh 

Giải pháp sắp sếp tổ chức bộ máy làm việc 

tinh gọn, thực hiện hiệu quả việc chuyển 

đổi vị trí công tác trong hai cấp kiểm sát 

Sóc Trăng 

 



11 Vũ Phương Liên 
Chánh Thanh tra  

VKSND tỉnh 

 Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo công 

chức trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao 

 

12 
Phan Văn Tùng Viện trưởng  

VKSND  TP. Sóc Trăng 

 Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều 

hành để thực hiện tốt Quy chế và chỉ tiêu 

nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân 

 

13 Lê Nguyễn Trường Sơn 
Viện trưởng VKSND 

huyện Châu Thành 

 Tăng cường công tác phối hợp, nhằm nâng 

cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm và kiến nghị khởi tố phát sinh 

trên địa bàn huyện Châu Thành 

 

14 
Lâm Minh Duy Viện trưởng VKSND 

huyện Mỹ Xuyên 

 Đổi mới công tác chỉ đạo áp dụng “Số hóa 

hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ, 

hình ảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

 

15 
Huỳnh Thị Mỹ Liên 

Kiểm sát viên sơ cấp  
VKSND H. Mỹ Xuyên 

Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm 

sát viên tại phiên tòa dân sự, hôn nhân và 

gia đình, kinh doanh thương mại sơ thẩm 

 

16 
Huỳnh Hồng Diễm Kiểm sát viên sơ cấp, 

VKSND H.Thạnh Trị 

Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác từ 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác văn phòng, tham mưu tổng hợp 

 

17 
Lý Thị Thanh Hoa Kiểm sát viên sơ cấp 

VKSND H. Trần Đề 

Một số giải pháp hoàn thiện công tác tổng 

hợp, báo cáo thống kê 

 

18 
Đỗ Minh Hiền Kiểm tra viên 

VKSND H. Cù Lao Dung 

 Giải pháp quản lý số liệu kiểm sát việc 

giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia 

đình trên ứng dụng Excel 

 

19 
Lê Ngọc Niềm 

Kiểm sát viên sơ cấp 

 VKSND thị xã Ngã 

Năm 

 Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát 

việc chuyển giao bản án, quyết định của 

Tòa án cho cơ quan thi hành án dân sự 

cùng cấp 

 

 

 

 


