
 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
 

Số: 52/VKS-VP 
V/v hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu 

truyền thống 60 năm ngành KSND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 02 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 Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/01/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân (VKSND) tối cao về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Tổ Tuyên truyền VKSND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp huyện và Trưởng các phòng trực thuộc triển khai đến 

công chức và người lao động đang công tác tại đơn vị tham gia dự thi tìm hiểu 

truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, với các nội dung sau: 

1. Câu hỏi cuộc thi 

Câu 1: Cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận 

trọng, khiêm tốn”, anh/chị hiểu lời dạy của Bác Hồ như thế nào?  

Câu 2: Khái quát quá trình hình thành và phát triển 60 năm của ngành 

Kiểm sát nhân dân? 

Câu 3: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát 

nhân dân đã đạt được những thành tựu nổi bật và vinh dự được Đảng, Nhà 

nước tặng những phần thưởng cao quý nào? 

Câu 4: Anh/chị hãy kể tên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

qua các thời kỳ? Hiểu biết anh/chị về Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao đầu tiên? 

Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; nhiệm vụ, 

quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên; cơ cấu tổ chức của Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014?  

Câu 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành 

quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các giai đoạn tố tụng 

được quy định tại những điều luật nào của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015? 

Trình bày nội dung các điều luật đó? 

Câu 7: Anh/chị hãy cho biết, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 

quy định như thế nào về trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 

công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng; trong hợp tác quốc tế về thu hồi 

tài sản tham nhũng? 
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Câu 8: Trong thời gian gần đây, vụ án tham nhũng lớn nào đã thu hồi 

toàn bộ số tiền thất thoát của Nhà nước từ các đối tượng phạm tội? Cảm nhận 

của anh/chị về thi hành pháp luật của các cơ quan tiến hành tố tụng (trong đó 

có Viện kiểm sát nhân dân) thông qua giải quyết vụ án này? 

Câu 9: Phương châm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân hiện nay là 

“Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, anh/chị 

hiểu như thế nào về nội dung này? 

Câu 10: Anh/chị lựa chọn viết một trong những nội dung sau: 

- Một nhân tố điển hình trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

- Một kỷ niệm sâu sắc với ngành Kiểm sát nhân dân; 

- Nêu những ý kiến tâm huyết, đề xuất giải pháp thiết thực góp phần 

xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. 

Lưu ý: 

(Bài viết không quá 1.800 từ; nếu là nhân tố điển hình phải là người 

thật, việc thật, không hư cấu (một nhân tố điển hình trong ngành Kiểm sát 

nhân dân)” 

Ngoài ra, các đơn vị, cá nhân có thể xem Thể lệ cuộc thi được đăng tải 

trên https//:baovephapluat.vn và trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao vksndtc.gov.vn. 

2. Đối tượng dự thi 

Công chức và người lao động đang công tác tại đơn vị phòng và 

VKSND cấp huyện 

3. Quy định chung 

- Hình thức thi: Bài viết sử dụng tiếng Việt, đánh máy trên trang giấy 

khổ A4, font chữ Times Neu Roman, cỡ chữ 14pt. Bài dự thi không giới hạn 

số trang, đóng thành quyển. Khuyến khích những bài dự thi được đầu tư công 

phu về nội dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, sử dụng tranh, ảnh đồ 

minh họa. 

- Quy định đối với bài dự thi:  

+ Trang 1 ghi các thông tin cá nhân hoặc tập thể tham gia dự thi: Họ và 

tên (tên khai sinh), năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, tài khoản cá 

nhân (nếu có), nội dung bài thi tính từ trang thứ 2. 

+ Bài thi tập thể tính từ 07 người trở lên hoặc cấp phòng trở lên. 

4. Quy định sử dụng bài dự thi và trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

dự thi 

- Ban tổ chức không trả lại bài dự thi và được sử dụng các bài dự thi để 

phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. 
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- Tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình và 

quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm Thể lệ 

sau khi công bố giải thì giải thưởng đó sẽ bị hủy bỏ. 

5. Thời gian và nơi nhận bài dự thi 

- Thời gian: nhận bài dự thi từ ngày 03/02/2020 và hạn cuối nhận bài dự 

thi hết ngày 25/5/2020. 

- Nơi nhận bài dự thi: Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: số 112, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

* Lưu ý: ngoài phong bì hoặc bưu phẩm ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu 

truyền thống 60 năm ngành KSND. 

Nhận được công văn này đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp huyện, Trưởng các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện và đây 

cũng là một trong những điểm công thi đua năm 2020./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BLĐ Viện; 

- Lưu: TH, VT. 

 
KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG 

TỔ TUYÊN TUYỀN 

(đã ký) 

Nguyễn Việt Hoàn 
 

 

 

 

 

 

 


