
Đồng chí Nguyễn Thị Hường - 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 Nguyễn Thị Hường hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó phụ trách 
Phòng 15, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Đồng chí luôn có ý thức đấu 
tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi và có trách 
nhiệm nêu gương về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật và 
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Đồng chí được phân công tham mưu các công tác tuyển dụng; công tác thẩm 
tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị; công tác đánh giá, phân loại công chức, kê 
khai tài sản, thu nhập và thực hiện chính sách cán bộ, công chức… luôn đòi hỏi sự 
công tâm, khách quan và tâm huyết với nghề. Trong những năm qua đồng chí đã 
tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí đã phối hợp với 
Trường nghiệp vụ kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các đợt thi tuyển công 
chức thực hiện theo đúng Quy chế tuyển dụng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
đảm bảo 100% các trường hợp đều đủ tiêu chuẩn; các hồ sơ dự tuyển được thẩm 
định và kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn về lịch sử chính trị cán bộ trước khi tuyển 
dụng vào Ngành. Tham mưu lãnh đạo phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc 
diện phải kê tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Công tác đánh giá, phân loại 
công chức và kê khai tài sản, thu nhập đều đảm bảo thực chất, khách quan, công 
bằng đúng quy định pháp luật; trong đó chủ động tham mưu tìm nguồn cán bộ đủ 
điều kiện, tiêu chuẩn để cử thi tuyển Kiểm sát viên.… Nhằm tạo điều kiện cho cán 
bộ, công chức trong Ngành được hoàn thiện các quy định trên, đồng chí đã tích cực 
tham mưu với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị 
mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên 
viên chính; phối hợp với Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành 
phố Hồ Chí Minh và Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề về kiến thức kỹ năng hỏi cung, kiểm sát việc 
hỏi cung; kỹ năng xét hỏi, luận tội và tranh tụng và lớp chuyên sâu về Bộ Luật 
Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự mới tại địa phương cho tất cả các cán bộ, kiểm 
sát viên của 02 cấp kiểm sát; qua đó, đã giúp cho cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm 
sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cập nhật được những điểm mới của các bộ luật 
trên và kinh nghiệm, kỹ năng thực tiễn trong thực hành quyền công tố và kiểm sát 
hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. 
Việc tham mưu thực hiện chính sách cán bộ, công chức công bằng, khách quan, 
công khai, dân chủ; đảm bảo mọi quyền lợi của cán bộ công chức được thực hiện 
kịp thời; những trường hợp được nâng lương trước hạn được xét duyệt chặt chẽ, 
đúng theo quy định và hướng dẫn của Nhà nước, của Ngành. Công tác thẩm tra, 
xác minh về tiêu chuẩn chỉnh trị đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và chuyên môn 
nghiệp vụ theo quy định của ngành, của Tỉnh ủy. Trong thời gian qua không có 
trường hợp nào vi phạm về tiêu chuẩn chính trị. Bên cạnh đó, đồng chí đã thực 
hiện tốt vai trò của Phó Bí thư Đảng ủy, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đều 
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được thực hiện đúng kế hoạch đề ra; qua kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc 
đều có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Đảng ủy cơ sở.  

Đồng chí cũng rất tích cực trong đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải tiến 
trong công việc và được Hội đồng sáng kiếnViện kiểm sát nhân dân tỉnh công 
nhận, áp dụng hiệu quả trong công tác tại đơn vị, như: Cải tiến khâu quản lý văn 
bản phục vụ cho công tác chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác lưu trữ, khai thác văn bản và hồ sơ cán bộ công chức.  

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, năm 2019 là 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 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./. 


