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Đồng chí Ngô Thị Thu Thủy hiện đang công tác tại Phòng 9, là Chi ủy viên 
Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Luôn có ý thức 
không ngừng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức; đồng chí tích cực 
thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể 
hiện tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.  

Với vai trò là Chi ủy viên Chi bộ, đồng chí đã tham gia cùng tập thể chi ủy 
lãnh đạo hoạt động của chi bộ, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của 
chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh; thực hiện tốt việc quy tụ, đoàn kết 
nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Có ý thức đấu tranh 
phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Thực hiện kê khai tài 
sản, thu nhập theo quy định… 

Là kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc 
dân sự, hôn nhân và gia đình, bản thân luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan 
trọng. Do đó, trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, Hôn nhân và 
gia đình, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án và những việc khác được lãnh 
đạo phân công, bản thân luôn cố gắng phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác, nghiên cứu kỹ nội dung vụ án một cách khách quan, đề xuất hướng giải 
quyết phù hợp, đúng pháp luật. Trong 2 năm (2018 - 2019), đồng chí đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao cả về số lượng và chất lượng: Thụ lý kiểm sát 298 
vụ (194 vụ phúc thẩm, 104 vụ án sơ thẩm); đã nghiên cứu, đề xuất hướng giải 
quyết 240 vụ; tham gia xét xử 223 vụ (149 vụ phúc thẩm, 74 vụ sơ thẩm), 03 phiên 
họp phúc thẩm xét kháng cáo quá hạn và 01 phiên họp xét kháng cáo quyết định 
đình chỉ. Qua kiểm sát xét xử, bản thân đã ban hành 04 thông báo rút kinh nghiệm 
đối với những vụ án sửa, hủy. Sau khi xét xử phúc thẩm, đồng chí đã tham mưu 
ban hành 03 báo cáo đề nghị Viện kiểm sát cấp cao thành phố Hồ Chí Minh kháng 
nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của 5 
huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Bắc Bình, LaGi. Qua kiểm 
sát phát hiện vi phạm, đã báo cáo đề xuất lãnh đạo ban hành 04 kháng nghị phúc 
thẩm, 03 kiến nghị khắc phạm vi phạm được các đơn vị chấp nhận.   

Đồng chí thường xuyên đề ra giải pháp, sáng kiến mới trong triển khai thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2018, đồng chí đã cùng 01 đồng nghiệp đề xuất 
sáng kiến về công tác “Đổi mới phương pháp tập huấn về công tác dân sự đối với 
Viện kiểm sát cấp huyện” bằng hình thức tổ chức cuộc thi “Bản lĩnh kiểm sát viên 
dân sự”. Đây là hình thức tập huấn nhưng cải tiến thông qua phương pháp tổ chức 
thành cuộc thi, lần đầu tiên được tổ chức quy mô ở cấp tỉnh với hình thức 
gameshow về tìm hiểu pháp luật Dân sự góp phần triển khai, hướng dẫn thực hiện 
các quy định mới của Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật dân sự năm 2015. Năm 
2019, đồng chí có sáng kiến về công tác Cải tiến biện pháp thông báo rút kinh 
nghiệm cho cấp huyện về chuyên đề nghiệp vụ “Tranh chấp hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất”, bản thân đã tập hợp được một số dạng tranh chấp cụ 
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thể liên quan đến lĩnh vực đất đai và hướng giải quyết rõ ràng, điều luật áp dụng cụ 
thể …đã thông qua trong cuộc họp trực tuyến về công tác giải quyết các vụ việc 
dân sự, hôn nhân gia đình và gửi các huyện áp dụng, qua thực tiễn áp dụng đã đạt 
hiệu quả cao. 

Năm 2018, đồng chí được cấp thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua cơ sở”, công chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân Tối cao tặng Bằng khen: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, 
tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; năm 
2019, được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công nhận “Chiến sỹ thi đua Ngành”; 
đảng 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 điển hình tiên tiến 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./. 


