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THÔNG BÁO 

Về việc Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh Sóc Trăng chính thức đi vào hoạt động 

 

 Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc 
đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thiết kế xây dựng Trang thông tin 
điện tử tổng hợp. Qua thời gian thử nghiệm, đến nay đã hoàn tất và chính thức đi 

vào hoạt động kể từ ngày 26/7/2014.  
 Địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử: http://vkssoctrang.gov.vn 

 Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng là nơi cung 
cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung 

và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Cung cấp các văn bản pháp 
luật, thông tin nghiên cứu khoa học pháp lý, nghiệp vụ kiểm sát, công nghệ thông 

tin phục vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn tại đơn 
vị mình và phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo 
VKSND tỉnh Sóc Trăng, các VKSND cấp huyện và các phòng trực thuộc.  

Bên cạnh đó Trang thông tin điện tử còn là nơi tuyên truyền, phổ biến các 
chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước , của ngành Kiểm sát 

nhân dân. Đồng thời giới thiệu những hình ảnh,  tin tức về hoạt động phối hợp của 
ngành Kiểm sát nhân dân với cơ quan, tổ chức hữu quan trong lĩnh vực đấu tranh, 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thông tin về hoạt động đoàn thể của 
VKSND tỉnh Sóc Trăng, các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và trên 

thế giới. Là nơi tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm do các cá nhân, tổ chức gởi 
đến. 

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo và mong nhận 
được sự quan tâm, chia sẻ thông tin cũng như ý kiến đóng góp của các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân trong và ngoài Ngành. Bài viết và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về 
cho Ban biên tập Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

thông qua hộp thư điện tử vienkiemsatsoctrang@gmail.com. 
 Xin trân trọng cám ơn! 
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