Giới thiệu tấm gương Kiểm sát viên nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắ

Đồng chí A Ting Vót sinh ra và lớn lên từ vùng quê miền núi huyện Đông Giang, tỉnh Quảng
Nam nhưng đồng chí đã chọn cho mình nơi biên giới điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn là
huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam để lập nghiệp. Ngay sau khi được ngành KSND tiếp nhận
vào tháng 04/2004 và bố trí công tác tại Viện KSND huyện Tây Giang (huyện Tây Giang được
tái lập năm 2003), nhận thức được vinh dự và trách nhiệm của cán bộ ngành Kiểm sát nên đồng
chí A Ting Vót đã không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn để
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hơn 14 năm công tác trong ngành Kiểm sát, trải
qua nhiều khâu công việc khác nhau nhưng bất cứ công việc nào đồng chí cũng đều hoàn
thành xuất sắc, được lãnh đạo Viện và cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong đơn vị tín
nhiệm. Kết thúc các năm công tác đồng chí Vót luôn được cơ quan bình chọn hoàn thành tốt
nhiệm vụ, trong đó 2 năm liên tục 2016 -2017 được bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được
Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen.

Từ khi được bổ nhiệm giữ trọng trách là Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tây Giang, đồng chí
A Ting Vót luôn thực hiện tốt mười chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho ngành Kiểm sát "C ông
minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
”
, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Đồng chí A Ting Vót luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên
phong, gương mẫu của người đảng viên; chấp hành tốt quy định của Viện KSND
t
ối cao, Viện KSND tỉnh Quảng Nam và quy định của đơn vị
,
c
ần cù trong công việc, thực hiện hiệu quả mọi công việc được giao.

Giải quyết công việc công bằng, chính xác, vô tư, gương mẫu trong công việc, tận tụy với công
việc được giao.
Có ý thức cao trong việc xây
dựng tập thể đoàn kết trong Chi bộ cũng như cơ quan, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong
Đảng trên c
ơ sở cương
lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Tạo mối quan hệ thân thiện
,
hoà nh
ã với nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện
nghiêm túc quy chế dân chủ ở c
ơ sở.
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Trong công tác xây dựng Đảng, với cương vị là Phó Bí thư Chi bộ Viện KSND huyện Tây
Giang, đồng chí cùng với Chi ủy
Chi bộ làm tốt công tác quản l
ý đảng viên, xây dựng chi bộ hàng năm đều đạt “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”,
xây dựng phương hướng và những giải pháp thực hiện cụ thể nhằm bảo đảm hoàn thành tốt
cá
c nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo
chí
nh
quyề
n
và cá
c
tổ chức đoàn thể xây dựng bộ máy vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều
lệ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể l
ãnh đạo, cá nhân phụ trách
và chị
u
trá
ch
nhiệ
m; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong mọi hoạt động của Chi bộ. Thường
xuyên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, nề nếp sinh hoạt Đảng của các đảng viên trong
Chi bộ. Chăm lo công tác phát triển đảng, chú trọng phát triển đảng trong lực lượng cán bộ trẻ.

Trong công tác của Ngành, với chức trách là Phó Viện trưởng phụ trách công tác: Kiểm sát tin
báo
, tố giác
tội phạm và kiến nghị khởi tố
;k
iểm sát điều tra
;k
iểm sát xét xử án h
ình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm
giam
;
kiểm sát thi hành án hình sự
và công tác trực nghiệp vụ
đều đã được
đồng chí Vót luôn thực hiện tốt
,
giải quyết công việc được phân công đạt 100%.
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Trong công tác đoàn thể, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn: Đồng chí luôn chủ động phát huy
các hoạt động của Công đoàn, tích cực tham gia hoạt động phong trào, thường xuyên quan tâm
đến đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi chính đáng của cán bộ
,
công chức
và người
lao động; luôn kịp thời thăm hỏi lúc ốm đau và
động viên khích lệ nhân dịp
các ngày lễ lớn
,
...
Tham gia và vận động đoàn viên tham gia
nhiệt tình
các phong trào do Công đoàn huyện và
N
gành phát động.

Vừa qua, đồng chí đã được Tạp chí kiểm sát Viện KSND tối cao về quay phim tài liệu giới
thiệu tấm gương người tốt việc tốt của đồng chí và đã được phát sóng trên VTV1 Đài truyền
hình Việt Nam.

Đồng chí A Ting Vót - là một Kiểm sát viên gương mẫu, tận tụy bám bản vùng cao biên giới điều
kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
, nhưng đã nỗ lực
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
./.
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