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 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                  TỐI CAO            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            

         TỈNH SÓC TRĂNG 

 

QUY CHẾ 

Về tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  109/QĐ-VKSTST ngày 23/6/2014  

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Khái niệm, mục đích 

 Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng (sau đây gọi 

tắt là website) là trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động trên mạng internet, 

cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nhằm thực hiện 

những mục đích sau đây: 

 a) Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân đến mọi tầng lớp 

nhân dân thông qua trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

 b) Phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin giữa cá nhân, tổ 

chức trong và ngoài Ngành liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. 

 Điều 2. Phạm vi, đối tượng 

 Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động của website, công tác phối hợp 

cung cấp thông tin, công tác biên tập và cập nhật thông tin của Ban biên tập; được 

áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp 

tỉnh Sóc Trăng. 

Điều  . T n, đ a chỉ cơ   uan ch   u n 

Cơ quan thiết lập và chủ quản website là Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng, trụ s : Số   D, Ph   ợi, Phường  , TPST, tỉnh Sóc Trăng. 

 Tên miền trên Internet: http://vkssoctrang.gov.vn 

 Điều  . Ch  độ thông tin v    o mật 

Các thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm về nội dụng, bản quyền của 

http://vkssoctrang.gov.vn/
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thông tin được đăng tải trên website; thực hiện đầy đủ và nghiêm t c các quy định 

về chế độ bảo mật theo quy định của Nhà nước; thường xuyên thay đổi mật kh u 

ho c thay đổi tức th  khi phát hiện có dấu hiệu bị lộ . 

Điều  . Ngôn ng     sit  

Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng sử dụng tiếng 

Việt làm ngôn ngữ chính. 

Chương II 

CUNG CẤP, CẬP NHẬT THÔNG TIN 

Điều  . Ngu n thông tin 

Ngu n thông tin đưa lên  ebsite được h nh thành trong quá tr nh thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Sóc Trăng và các 

ngu n tin hợp pháp khác, đ ng theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin 

trên mạng Internet, đảm bảo bí mật của Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân. 

Điều  . Thông tin cung c p tr n    sit  

 . Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. 

 . Tổ chức, bộ máy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 . Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt 

động của ngành Kiểm sát nhân dân. 

 . Thông tin về công tác phối hợp của Ngành kiểm sát nhân dân với cơ  

quan, tổ chức hữu quan trong l nh vực đấu tranh, ph ng chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật. 

 . Tin tức, h nh ảnh, sự kiện liên quan đến hoạt động của Viện kiểm sát nhân 

dân hai cấp tỉnh Sóc Trăng; sự kiện nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội trong nước 

và thế giới. 

Điều  . Trách nhiệm v  phạm vi cung c p thông tin 

 . Trách nhiệm cung cấp thông tin 

Cung cấp thông tin đưa lên  ebsite là trách nhiệm của các ph ng nghiệp vụ 

và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. Việc cung cấp thông tin do cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức 

trong Ngành thực hiện. 

 . Phạm vi cung cấp thông tin 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đ ng chí Trư ng 

ph ng và Viện trư ng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

- Thông tin chung về quá tr nh xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát 

nhân dân và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 
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- Thông tin về công tác thi đua, khen thư ng. 

- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính liên quan đến quá tr nh 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. 

- Văn bản kết luận kiểm tra công tác nghiệp vụ; những kháng nghị, kiến 

nghị, trả lời khiếu nại, tố cáo của công dân; thông báo r t kinh nghiệm trong thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ. 

- Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong ngành 

Kiểm sát nhân dân. 

- Thông tin về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 

Ngành. 

- Thông tin về chế độ, chính sách tài chính, quy định sử dụng, thanh quyết 

toán trong Ngành. 

- Thông tin trao đổi, nghiên cứu, văn bản hướng d n nghiệp vụ. 

- Tin tức, h nh ảnh, kết quả hoạt động nổi bật, gương người tốt, việc tốt  và 

các thông tin tổng hợp khác. 

 . H nh thức và tần suất cập nhật thông tin 

Thông tin cập nhật lên  ebsite được thực hiện liên tục hàng ngày. Các hình 

thức thông tin được thể hiện bằng: h nh ảnh, video, văn bản  

 . Thời gian cung cấp thông tin 

- Đối với tin tức, sự kiện: Cung cấp thông tin kịp thời ngay sau khi di n ra 

hoạt động, sự kiện. 

- Đối với các văn bản quy phạm pháp luật: Chậm nhất là    ngày làm việc, 

kể t  khi nhận được văn bản. 

- Đối với các bài viết, các thông tin được Ban biên tập  chỉnh sửa lại: chậm 

nhất là    ngày làm việc, tính t  ngày nhận được bài viết, thông tin đó. 

Điều  . Qu  tr nh  i n tập, kiểm du ệt v  d     thông tin  

Kiểm sát viên, công chức trong   cấp Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng cung cấp 

tin bài gửi về Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng qua 

tài khoản được cấp. 

Bộ phận gi p việc cho Ban biên tập website có trách nhiệm tiếp nhận, phân 

loại và chuyển giao cho người có th m quyền xét duyệt, quyết định việc đăng bài 

ho c chỉnh sửa lại nội dung nếu cần thiết. Các thông tin có liên quan đến bí mật 

Nhà nước, bí mật công tác chuyên môn nghiệp vụ ngành Kiểm sát th  phải được sự 

đ ng ý của Viện trư ng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Việc đăng tải thông tin ho c d  b  thông tin đã đăng trên trang thông tin 
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điện tử do Ban biên tập  ebsite quyết định. 

Điều 1 . Cơ c u tổ chức  an  i n tập 

Ban biên tập g m Trư ng ban, Phó Trư ng ban và các Thành viên gi p việc. 

- Trư ng ban biên tập: Phụ trách chung các hoạt động của Trang thông tin 

điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Phó ban biên tập: Tổng hợp toàn bộ các nội dung thông tin, trực tiếp kiểm 

duyệt thông tin, tr nh Trư ng ban biên tập quyết định trước khi đưa tin lên Trang 

thông tin điện tử. 

- Các thành viên ban biên tập:  i p việc cho ban biên tập tiếp nhận, phân 

loại thông tin và các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 11. Nhiệm vụ,  u ền hạn c a  an  i n tập 

 . Ban biên tập website có nhiệm vụ: 

- Điểu hành toàn bộ hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử. 

-  ây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, phát triển nâng 

cao chất lượng nội dung, h nh thức, đầu tư trang thiết bị cho hệ thống Trang thông 

tin điện tử. 

- Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị có liên quan đến website . 

- Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động của website. 

-  em xét đề nghị việc khen thư ng, k  luật (nếu có) trong các hoạt động 

của hệ thống Trang thông tin điện tử. 

 . Ban biên tập website có quyền: 

- Ban biên tập website làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, định k  3 tháng 

họp một lần (ho c đột xuất) để quyết định phương hướng, nhiệm vụ và các biện 

pháp xây dựng, quản lý hoạt động hệ thống Trang thông tin điện tử. 

- Quyết định nội dung của website, kiểm duyệt và chịu trách nhiệm về thông 

tin khi có đăng tải trên Trang thông tin điện tử. 

- Được cử cán bộ tham dự và đưa tin các Hội nghị, Hội thảo,  do Viện 

kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Sóc Trăng tổ chức; tr  các cuộc họp của: Ban cán 

sự đảng, Đảng ủy,  y ban kiểm sát,  ãnh đạo Viện phải có ý kiến của đ ng chí 

Viện trư ng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Chỉ đạo ph ng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin duy tr  và phát 

triển website, đảm bảo hoạt động thông suốt, phối hợp với các đơn vị liên quan 

theo d i, xem xét, chỉnh sửa, cải tiến nội dung, k  thuật, m  thuật , chịu trách 

nhiệm quản lý, sử dụng các trang thiết bị phục vụ hệ thống Trang thông tin điện tử 

đ ng mục đích, định k  báo cáo về hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử 
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và đề xuất các vấn đề có liên quan. 

Điều 12. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí duy tr  hoạt động của Trang thông tin điện tử t  ngu n kinh phí 

hoạt động của Ngành và các ngu n thu hợp pháp khác t  khai thác dịch vụ của 

 ebsite. Hàng năm Ban biên tập  ebsite có dự tr  kinh phí hoạt động. 

Việc tập hợp, sưu tầm, cung cấp thông tin đưa lên website là quá tr nh tạo 

lập thông tin điện tử; mức chi, chế độ nhuận b t theo quy định: Nghị định số 

        NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ; Thông tư số 

21/     TT T-BVHTT-BTC ngày    tháng   năm      của Bộ Văn hóa Thông 

tin và Bộ Tài chính; Quyết định số     QĐ-VKSTC, Quyết định số     QĐ-

VKSTC ngày           của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và do điều kiện cụ thể 

kinh phí của Ngành, Trư ng ban biên tập  ebsite xem xét, quyết định. 

Điều 1 .  i n k t Trang thông tin điện tử 

Các đơn vị, cá nhân có liên kết với website Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng ho c sử dụng nội dung t  website phải chấp hành các quy định của pháp luật 

về quản lý, cấp giấy phép cung cấp thông tin (bản chính, bản sao, bản thảo) theo 

quy định công tác lưu trữ  Nhà nước . 

Điều 1 . Ch  độ lưu tr  thông tin 

Ban biên tập website phải lưu trữ bảo quản toàn bộ nội dung thông tin (bản 

chính, bản sao, bản thảo) theo quy định của công tác lưu trữ Nhà nước. Công tác 

sao lưu thông tin, bài viết được thực hiện định k  theo quy định của Viện kiểm sát 

nhân dân. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Điều kho n nghi m c m 

Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi phá hoại hệ thống 

Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng dưới mọi h nh thức. 

Ai vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Điều 1 . Kh n thư ng, k  luật 

Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Trang thông tin 

điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được xét khen thư ng theo quy 

định; vi phạm các quy định về chế độ cung cấp, cập nhật, khai thác thông tin  t y 

mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật . 

Điều 1 . Tổ chức thực hiện 

Ban biên tập website thực hiện việc quản lý, kiểm tra việc thực hiện Quy chế 
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này, đảm bảo hoạt động của hệ thống Trang thông tin điện tử được thông suốt, an 

toàn, an ninh trên mạng Internet. 

Các đơn vị và cá nhân trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm gi p Viện trư ng 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác quản lý và hoạt động của 

hệ thống Trang thông tin điện tử. 

Trong quá tr nh thực hiện, nếu có những vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung 

yêu cầu có đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban biên tập để tổng hợp, báo cáo Viện 

trư ng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét, quyết định./. 

  

 


