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Đồng chí Hồ Thị Thanh Nga hiện là Kiểm sát viên sơ cấp thuộc Văn Phòng 
tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trong những năm qua, đồng 
chí luôn rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các công việc được lãnh đạo phòng 
phân công; thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và các phong trào thi đua do cơ quan, đoàn thể phát động. 

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí tích cực đầu tư, nghiên cứu 
sâu kỹ nghiệp vụ, thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với công tác Văn phòng 
tổng hợp, đồng chí đã tham mưu tốt, đúng thời hạn và có chất lượng các báo cáo 
theo định kỳ tháng, quý, năm về công tác nội chính tham nhũng, vi phạm pháp 
luật, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, bồi thường thiệt hại do oan sai… Đối với 
công tác lập hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ hình sự phúc thẩm, trong giai đoạn 2018 - 
2020, đồng chí đã trực tiếp lập hồ sơ, nghiên cứu, báo cáo đề xuất, dự thảo bài phát 
biểu với 63 vụ án cụ thể, trong đó có nhiều vụ án có kháng nghị, bị cáo kêu oan, 
chối tội... Hầu hết đều được lãnh đạo chấp nhận; trực tiếp nghiên cứu, kiểm sát 340 
bản án của 03 huyện Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, đã phát hiện một số sai sót và 
đề xuất kiến nghị, kháng nghị, báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm. 

Bản thân đồng chí cũng rất tích cực trong việc đề xuất các giải pháp, sáng 
kiến trong công việc và đều được áp dụng, ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu 
quả công tác trong cơ quan, cụ thể: Giải pháp “Nâng cao chất lượng công tác tham 
mưu, tổng hợp”; giải pháp “Nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự 
phúc thẩm bằng hình thức tích hợp hệ thống văn bản pháp luật và thực tiễn”. 

Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí luôn tích cực 
tham gia các phong trào đoàn thể do cấp trên, cơ quan phát động. Năm 2018, 2019 
được Công đoàn cơ quan khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 
nhiều cống hiến cho hoạt động công đoàn. 

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 viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019 được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

tặng Bằng khen vì có thành tích cao trong phong trào thi đua “Vững về chính trị, 

tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm”. Đồng chí 

đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 
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về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

giai đoạn 2018 - 2020./. 


