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Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2020  

Trong giai đoạn 2018 - 2019, đồng chí Phạm Minh Tuấn là Phó Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, đến cuối năm 2019, đồng chí 
chuyển về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, hiện nay là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, 
Trưởng phòng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, đồng chí Tuấn luôn thể hiện sự công tâm, khách quan và tâm huyết 
với nghề; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Với trách nhiệm là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan 
Thiết, đồng chí phụ trách theo dõi xử lý án hình sự về giải quyết xâm phạm trật tự 
xã hội và công tác kiểm sát trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. 
Trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã chủ động phân công kiểm sát viên theo dõi 
và kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, 
bám sát tiến độ điều tra để chủ động đề ra yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra ngay 
từ đầu nên không xảy ra trường hợp nào oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đồng thời 
kịp thời có những biện pháp tác động bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố đúng thời 
hạn luật định. Công tác kiểm sát áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhất là các biện 
pháp bắt, tạm giữ, tạm giam cũng như việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp 
ngăn chặn được chặt chẽ, bảo đảm căn cứ đúng pháp luật. Những vụ án đồng chí  
trực tiếp phê chuẩn khởi tố bị can, bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố đều đúng người, 
đúng tội, đúng pháp luật, đúng hạn luật định. Không có trường hợp nào bắt tạm giữ 
hình sự sau đó phải chuyển xử lý hành chính. Đồng chí cũng đã chủ động phân 
công kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ công tác quản lý giam giữ và thi hành án hình 
sự nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết 
do đánh nhau, tự sát, phạm tội mới, vi phạm kỷ luật...tại nơi giam giữ; xác định 
nguyên nhân, trách nhiệm để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. 
Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm 
giam và phạm nhân chấp hành án, chế độ đối với người dưới 18 tuổi và phụ nữ 
nhằm đảm bảo các quyền không bị luật tước bỏ đối với người bị tạm giữ, tạm giam 
được thực hiện nghiêm túc. 

 Trong 02 năm (2018 - 2019), đồng chí Phạm Minh Tuấn được xếp loại Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí đã chủ động phối hợp với 
Cơ quan điều tra, Tòa án chọn 13 vụ án điểm để điều tra truy tố xét xử nhanh nhằm 
phục vụ  nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thông qua công tác kiểm sát điều tra, 
đồng chí đã phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết 
án nên đã tập hợp vi phạm và đã ban hành 10 bản kiến nghị yêu cầu cơ quan điều 
tra Công an thành phố Phan Thiết khắc phục vi phạm trong hoạt động tố tụng và 
giải quyết tin báo, các kiến nghị đều được cơ quan điều tra chấp nhận khắc phục 
sửa chữa; ban hành 01 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với Trưởng Công an 
thành phố Phan Thiết về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm 
pháp luật về hành vi đánh bạc trên địa bàn thành phố Phan Thiết; ban hành 01 bản 
kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết về 
việc áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm, tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em 
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trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Đồng chí trực tiếp kiểm sát, điều tra và thực 
hành quyền công tố tại phiên toà đối với 02 vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra 
vào ngày 10 - 11/6/2018 trên địa bàn, các vụ án này có tính chất phức tạp, được 
cấp uỷ và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; kết quả xét xử đều đúng người, đúng 
tội, đúng pháp luật, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm… 

Đồng chí cũng rất tích cực trong đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến 
trong công việc và được Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 
Thuận công nhận, áp dụng hiệu quả trong công tác tại đơn vị, như: Giải pháp nâng 
cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu 
tranh, phòng ngừa đối với các tội phạm gia tăng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.  

Với những nỗ lực không ngừng, gương mẫu trong học tập, làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 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, được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019 
được Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát 
nhân dân và tặng Bằng khen. 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./. 


