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Số: 665/VKS-VP 

V/v đăng ký thi đua lập thành tích kỷ 

niệm 55 năm thành lập Ngành.  

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

          Sóc Trăng, ngày 24 tháng 9 năm 2014 

 

             

               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 Công văn số 458/VKS-VP ngày 08/7/2014 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 55 năm ngày 

thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc 

lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Thực hiện Công văn số 2924/VKSTC-TĐKT ngày 05/9/2014 của Viện 

kiểm sát nhân dân Tối cao về phát động thi đua và rà soát khen thưởng;   

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát 

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

đăng ký thi đua và gửi danh sách đăng ký tập thể và cá nhân về Văn phòng 

(Thường trực Hội đồng thi đua) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chậm nhất là trước 

ngày 26 tháng 9 năm 2014 (qua mail dhphong@vks.gov.vn) để kịp thời tổng hợp 

báo cáo gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng theo quy định. 

Lưu ý: Sau ngày 26/9/2014 các đơn vị nào không gửi xem như không đăng 

ký thi đua sẽ không được xét thi đua đợt thi đua này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đồng chí 

liên hệ trực tiếp với Văn phòng (Thường trực Hội đồng thi đua) Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng để được hướng dẫn thêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/hiện); 

- Lưu: VT, TĐKT.  

TL. VIỆN TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lâm Thị Ngọc Sương 
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