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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi viết kiến nghị trong thi hành án dân sự năm 2019 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân (KSND) tối cao về “Công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2019”;  

Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 của Vụ 11 về “công tác kiểm sát 

thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019” và Kế hoạch số 01/KH-VKS 

ngày 15/01/2019 của Viện KSND tỉnh Bình Phước về kế hoạch công tác kiểm sát 

năm 2019.  

 Viện KSND tỉnh Bình Phước xây dựng Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết kiến 

nghị trong thi hành án dân sự năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao chất lượng tự đào tạo và rút kinh nghiệm chung trong Viện 

kiểm sát nhân dân (KSND) hai cấp trong công tác kiểm sát hồ sơ thi hành án dân 

sự nói chung và kỹ năng viết kiến nghị thi hành án dân sự nói riêng, đảm bảo các 

kiến nghị của Viện KSND hai cấp ban hành được cơ quan thi hàng án dân sự chấp 

nhận và tổ chức khắc phục.  

Qua đó, giúp cho cán bộ, kiểm sát viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 

trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm 

sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.  

2. Yêu cầu 

- Nội dung cuộc thi phải đảm bảo đúng trọng tâm và bảo đảm chất lượng 

theo yêu cầu. 

- Cuộc thi bằng hình thức tổ chức tập trung tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Phước. Công tác chuẩn bị cuộc thi phải kỹ lưỡng, chu đáo, bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC  

1. Đối tượng 

- Đối với Viện KSND cấp huyện: Mỗi huyện cử từ 01 đến 02 cán bộ, Kiểm 

sát viên tham gia dự thi (trong đó bắt buộc phải có 01 Kiểm sát viên tham gia). 

- Đối với Viện KSND tỉnh: Phòng 11 cử 02 đến 03 cán bộ, Kiểm sát viên dự 

thi. 
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2. Thời gian, hình thức và nội dung thi: 

- Thời gian: Cuộc thi dự kiến tổ chức vào Qúy 2 năm 2019. Thời gian cụ thể 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ có thông báo sau. 

- Hình thức và nội dung: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức tập trung tại 

Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước. Ban tổ chức đưa ra 01 vụ 

việc thi hành án dân sự cụ thể để người dự thi xác định vi phạm, quy trình kiểm sát 

và viết kiến nghị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng 11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm 

tham mưu lãnh đạo Viện xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban tổ chức, Ban giám 

khảo, chuẩn bị nội dung đề thi và công tác tổ chức cuộc thi.  

 2. Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu 

tài liệu và cử cán bộ, Kiểm sát viên tham dự đúng thành phần, thời gian quy định.  

3. Phòng 11 phối hợp với Văn phòng tổng hợp – Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bình Phước chuẩn bị Hội trường và đảm bảo công tác tổ chức cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết kiến nghị trong thi hành án dân 

sự năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước./. 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Vụ 11 – VKSND tối cao;   (Để báo cáo) 

- Đ/c Viện trưởng;  

- VPTH – Viện KSND tỉnh ( Để thực hiện); 

- VKSND 11 huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT; P11.                                                                                 

 

               KT. VIỆN TRƯỞNG 

               PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

     

                    (Đã ký) 

 

 

             Nguyễn Quốc Hân 

 

 

 

 

 
 


