
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 

     
       Số: 482/VKS-TKTP        Sóc Trăng, ngày 24 tháng 7 năm 2014 

    V/v ban hành mẫu báo cáo 
  tin báo, tố giác tội phạm tuần 

 
Kính gửi: - Chánh Văn phòng tổng hợp, Trưởng phòng 1A, 2; 

      - Viện trưởng VKS cấp huyện thuộc VKS tỉnh Sóc Trăng. 
 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hướng dẫn 

thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố 

giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Sóc Trăng về tăng 

cường quản lý việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm ở các đơn vị, 

Phòng TKTP&CNTT đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê 

về kết quả giải quyết, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm tuần để triển khai đến các 

đơn vị có liên quan thực hiện. Thời gian bắt đầu áp dụng báo cáo  theo biểu mẫu 

mới là tuần từ ngày 24/7/2014 đến ngày 30/7/2014, biểu mẫu mới cùng với hướng 

dẫn thống kê các chỉ tiêu sẽ được gửi kèm theo và gửi qua hệ thống mail nội bộ 

cho các đơn vị.  

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ xin liên hệ với Phòng TKTP&CNTT VKS tỉnh 

Sóc Trăng. Số điện thoại: 0793 828470 hoặc 0987776264 (Khang).  

Nơi nhận:               TL.VIỆN TRƯỞNG 

- Như trên;       TRƯỞNG PHÒNG 
- BLĐ VKSND tỉnh Sóc Trăng; 

- Lưu: VT, TKTP&CNTT.               (đã ký) 
         

        TRẦN THANH VŨ 


