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THÔNG BÁO 
Về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 

 

Căn cứ Công văn số 4314/VKSTC-HĐTT ngày 20/9/2019 của Hội đồng thi tuyển 

Kiểm sát viên về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019. 

Ngày 28/6/2019 VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 113/KH-VKSTC về việc 

tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên đã thông báo về việc 

cơ cấu điểm thi Kiểm sát viên năm 2019, cụ thể như sau: 

Tại điểm 5.2 mục 5 phần II kế hoạch số 113/KH-VKSTC quy định về cách tính 

điểm thi: 

I. Môn thi Viết: 

“1. Công chức các đơn vị đăng ký khối hình sự đề thi cụ thể như sau: 

- Lý Thuyết: 40% (luật hình sự 40%); 

- Giải quyết tình huống (bài tập hình sự): 60%; 

2. Công chức các đơn vị đăng ký khối Tư pháp đề thi cụ thể như sau: 

- Lý thuyết: 40% (luật hình sự 10%; luật dân sự, hành chính...30%); 

- Giải quyết tình huống (bài tập dân sự, hành chính...): 60%;” 

So sánh thang điểm giữa hai khối thi nêu trên thì điểm lý thuyết của khối hình sự 

và điểm lý thuyết của khối tư pháp là chưa đảm bảo công bằng giữa các khối thi. Do đó, 

Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên điều chỉnh điểm phần thi lý thuyết của khối tư pháp 

là 40% về luật dân sự, hành chính...như khối thi hình sự để đảm bảo sự công bằng đối 

với thí sinh dự thi ở cả 2 khối hình sự và tư pháp. 

II. Môn thi trắc nghiệm: 

1. Cơ cấu đề thi cụ thể như sau: 

a) Đối với Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp:  

- 20% câu hỏi về lĩnh vực của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; 

- 40% câu hỏi về pháp luật hình sự; 

- 40% về pháp luật dân sự, hành chính... 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng có thông báo đến công chức được cử dự thi 

Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp trong hai cấp được biết và thực hiện theo tinh thần công 

văn nêu trên của VKSND tối cao./. 
 

Nơi nhận: 
- BLĐ Viện (B/c); 

- VKS cấp huyện có công chức dự thi; 

- Các đơn vị cấp phòng có công chức dự thi;  

- Lưu: VT, P15. 
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