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Thưe-Tũện qui định về phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Trị; quy định tại Điều 7, Điều 13 Quy chế về việc bô nhiệm, bô nhiệm lại...
đối với công chức, viên chức trong ngành Kiêm sát nhân dân ban hành kèm theo
Quyết định số 05/VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của VKSND tối cao; Nghị quyết
của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Quảng Trị về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ
Viện trưởng VKSND cấp huyện.
Căn cứ Quy chể phối hợp hoạt động giữa Ban cán sự đảng VKSND tỉnh với
Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đề nghị Ban
Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng có ý kiến về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ
Viện trưởng đối với:
Đồng chí Nguyễn Bá Sự, sinh ngày 10/9/1960; quê quán: Xã Vĩnh Lâm, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; trình độ Lý luận
chính trị: Cao cấp.
Được bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng từ ngày
15/6/2014 đến ngày 15/6/2019 là hết nhiệm kỳ.
Quá trình công tác trong nhiệm kỳ giữ chức vụ Viện trưởng, đồng chí Nguyễn
Bá Sự luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn phát huy tính tiên phong,
gương mẫu của người đứng đầu; tạo được moi quan hệ phối họp trong công tac;
công tâm khách quan trong công việc và quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong
đơn vị; hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ket quả xếp
loại qua các năm: Năm 2014, 2017: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2015, 2016,
2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đối chiếu với quy định tại Điều 5 Quy chế 05 ngày 22/12/2015 của VKSND
tối cao, đồng chí Nguyễn Bá Sự có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kéo dài thời hạn giữ
chức vụ Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân huyện Hải Lăng.
Vậy, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng có ý kiến hiệp y bằng văn
bản và gửi về Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Quảng Trị theo quy định.
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