
Đồng chí Lương Văn Công - Gương điển hình tiên tiến trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020  

Đồng chí Lương Văn Công hiện là Phó Bí thư Chi bộ 2, Phó Trưởng Phòng 
8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đồng chí được lãnh đạo cơ quan và 
đồng nghiệp đánh giá là có tính trung thực, trách nhiệm, kỷ luật nghiệp vụ trong 
thực thi nhiệm vụ; tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ; tự phê bình và phê 
bình. Đồng chí luôn chú trọng rèn luyện và giữ gìn đạo đức phẩm chất theo lời dạy 
của Bác Hồ: “Cán bộ kiểm sát phải công minh - chính trực - khách quan - thận 
trọng và khiêm tốn”. Từ đó góp phần giúp cho đồng chí vững vàng trong hoạt 
động nghiệp vụ, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn thử thách, có ý chí đấu tranh 
bảo vệ công lý, thực hiện tốt các chuẩn mực theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 
chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

Trong giai đoạn 2018 - 2020, về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ yếu là 
thực hiện kiểm sát việc bắt, giam, giữ và thực hiện chế độ giam giữ; kiểm sát thi 
hành án hình sự; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Viện kiểm sát cấp huyện, đồng chí 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Trong đó nổi bật như: 09 lần 
trực tiếp kiểm sát Trại tạm giam Công an tỉnh, cá nhân tham mưu 08 kiến nghị yêu 
cầu Giám thị Trại tạm giam khắc phục các vi phạm; tham mưu cho lãnh đạo cơ 
quan ban hành 02 kiến nghị yêu cầu đối với Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố 
Hồ Chí Minh khắc phục việc chậm gửi lệnh tạm giam đối với bị cáo đang bị tạm 
giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, 02 kiến nghị đề nghị Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh gửi thông báo cho Trại tạm giam khi chuyển hồ sơ 
vụ án cho cơ quan khác thụ lý có bị can bị tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự 
về thực hiện việc bàn giao người bị giam giữ khi thi hành lệnh trích xuất; tham 
mưu 07 Thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, 
trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tham gia 
khám nghiệm hiện trường và 08 tử thi đảm bảo cho việc khám nghiệm đúng theo 
quy định của pháp luật; tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 01 kiến nghị đối 
với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh khắc phục việc chậm chuyển 07 
phạm nhân đi thi hành án… 

Bên cạnh đó, đồng chí thường xuyên đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến 
trong công việc và được Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công 
nhận, áp dụng hiệu quả trong công tác, như: “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác đề nghị và kiểm sát việc miễn chấp hành án phạt tù và tha tù 
trước thời hạn có điều kiện đúng quy định của pháp luật” năm 2018; “giải pháp 
nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ Viện kiểm sát cấp 
huyện trong việc thực hiện chỉ tiêu, nghiệp vụ đối với công tác kiểm sát việc tạm 
giữ, tạm giam và thi hành án hình sự” năm 2019. 

Đồng chí Công luôn có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được 
Đảng và chính quyền phân công; có ý thức lo lắng để hoàn thành tốt công việc 
được giao; với những nỗ lực đó, năm 2018 - 2019, đồng chí đã được công nhận 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng 
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viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí đã được Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng gương điển hình trong thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020./. 


