VIẸN KSND TOI CAO
VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN
TĨNH ĐÒNG T HÁP

Số' 455/VKS-VPTPI
V/v tồ chức Hội nghị Sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm 2020

CỌNG HOA XẢ HỌI CHU NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc
Đông Tháp, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng thuộc Viện kiêm sát nhân dân Tinh;
- Viện trưởng các Viện KSND huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Ke hoạch sổ 72/KH-VKSTC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của
Viện kiêm sát nhân dân tôi cao vê tô chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu
năm 2020 trong ngành Kiêm sát nhân dân. Viện kiếm sát nhân dân tỉnh Đồng
Tháp tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên
tiến ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các
Viện kiểm sát cấp huyện trực thuộc; với thời gian, địa diếm, thành phần dự Hội
nghị như sau:
1. Thòi gian, địa điếm
- Thời gian: Hội nghị tố chức trong 01 buổi (1/2 ngày), khai mạc vào lúc 13
giờ 30 phút, ngày 07/7/2020 (Thứ ba);
- Địa điểm: Điểm cầu chính tại Hội trường Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, kết

nối với 12 điếm cầu thuộc các Viện kiêm sát huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.
- Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh
Đồng Tháp chủ trì.
2. Thành phần dự Hội nghị
2.1. Điểm cầu Viện KSND tỉnh Đồng Tháp:
- Các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND Tỉnh;

- Lãnh đạo phòng, Kiêm sát viên, Kiêm tra viên và Chuyên viên;
- Viện trưởng Viện KSND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc; các đồng chí
Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Châu Thành.
2.2. Điểm cầu Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phổ:

- Lãnh đạo Viện kiêm sát nhân dân câp huyện;
- Kiêm sát viên, Kiêm tra viên và Chuyên viên.
3. Phát biểu tại Hội nghị (tại điểm cầu Viện KSND Tính)

- Viện kiềm sát nhân dân tính Đồng Tháp yêu cầu tất cả các đơn vị trực
thuộc chuân bị nội dung phát biêu tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, thòi
lượng phát biêu không quá 10 phút, nội dung phát biểu ngắn gọn (tập trung đánh
giá những kẻt qua đã đạt được trong 6 thủng đầu năm 2020, nêu khó khăn, vướng
măc và đê xuủt, kiên nghị giải pháp đê thực hiện tốt hơn trong thời gian tới).

- Yêu cầu các Viện kiêm sát huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thử hệ thống
mạng trực tuyến vào lúc 9 giờ ngày 07/7/2020; kết nổi hệ thống mạng lúc 13 giờ
ngày 07/7/2020; dùng 13 giờ 15 phía ngày 07/7/2020 đại biểu có mặt tại các
diêm cầu đè ôn định tổ chức.
- Tài liệu Hội nghị, Văn phòng tông hợp Viện kiêm sát nhân dân Tỉnh sẽ
chuyên đen các dơn vị qua Hệ thống eOffice.
- Đại biếu dự Hội nghị phải thực hiện nghiêm quy định về hội họp, không
làm việc riêng; mặc trang phục Kiêm sát xuân-hè, đeo cấp hiệu theo quy định.
Lãnh đạo Viện kiêm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Thủ trưỏng các
đơn vị thuộc Viện kiếm sát nhân dân Tỉnh và Viện trưởng Viện KSND huyện, thị
xâ, thành phố thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của công văn này./.
Nơi nhộn:
- Như Kính gửi (để Ưhiện);
- VKSNDTC (Cục 2, Văn phòng);
- Lãnh đạo VKSND Tỉnh;
- Lưu VT,TH (P).

Nguyễn Văn Hồng

