
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỐI CAO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 06/QĐ-VKSTC  Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 

        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân cho 29 

tập thể của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 07 tập thể thuộc 

Viện kiểm sát quân sự, 03 tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và 214 

tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối 

tại Điều 1 thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Lê Minh Trí 



DANH SÁCH 

TẬP THỂ THUỘC VKSND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  

ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA DẪN ĐẦU KHỐI NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 12 năm 2022                

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử s  t  m 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

2.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử s  t  m 

án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

3.     n   iểm sát  i i qu ết các vụ  việc dân sự   ôn n ân và  ia đìn   Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hà Nội 

4.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội 

5.  Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

6.  Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

7.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Đôn  An   t àn  p ố Hà Nội 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

8.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử s  t  m 

án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H i Phòng 

9.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố H i Phòng 

10.  Thanh tra – Khiếu tố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H i Phòng 

11.  Viện kiểm sát nhân dân quận H i An, thành phố H i Phòng 

12.  Viện kiểm sát nhân dân huyện An Dư n   t àn  p ố H i Phòng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

13.  Văn p  n  tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng 

14.  Viện kiểm sát nhân dân quận S n Trà  t àn  p ố Đà Nẵng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

15.  Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
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145.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư M’ ar  tỉn  Đắk Lắk 

146.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea  ar  tỉn  Đắk Lắk 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 

147.  Văn p  n  tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đăk Nôn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

148.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc th m án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nôn  

149.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Mil  tỉn  Đăk Nôn  

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

150.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉn  Lâm Đồng 

151.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng, tỉn  Lâm Đồng  

152.  Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc th m án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng  

153.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉn  Lâm Đồng 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

154.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

155.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét sử s  t  m 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh  

156.  Phòng Kiểm sát việc gi i quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đìn   

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

157.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉn  Bìn    ước 

158.  Viện kiểm sát nhân huyện Bù Đốp, tỉn  Bìn    ước 

159.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉn  Bìn    ước 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

160.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc th m án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Bìn  Dư n  
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161.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉn  Bìn  Dư n  

162.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bìn  Dư n   

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

163.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử s  t  m 

án kinh tế và chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Đồng Nai 

164.  Viện kiểm sát nhân dân huyện N  n Trạch, tỉn  Đồng Nai 

165.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩn  Cửu  tỉn  Đồng Nai 

166.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr n  Bom  tỉn  Đồng Nai 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

167.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũn  Tàu 

168.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử s  th m 

án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và t am n ũn   c ức vụ, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũn  Tàu 

169.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũn  Tàu  tỉnh Bà Rịa - Vũn  Tàu 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

170.  Văn p  n  tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An 

171.  Phòng Kiểm sát gi i quyết các vụ, việc dân sự   ôn n ân và  ia đìn   

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An 

172.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

173.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩn  Hưng, tỉnh Long An 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

174.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

175.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử s  t  m 

án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

176.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

177.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 



PHỤ LỤC  

CHI TIỀN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG  

“CỜ THI ĐUA DẪN ĐẦU KHỐI” NGÀNH KSND NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 12 năm 2022               

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

Tiền thưởng cho mỗi tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 

“Cờ thi đua dẫn đầu khối” ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 là 6.000.000đ 

(Sáu triệu đồng chẵn)./. 


