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Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ  u t    c ức  u c  ội s     20    H         c s     i,    sung 

một s   iều t eo  u t s  6  2020  H  ; 

Căn cứ  u t    c ức Viện kiểm sát n ân dân s  6  20    H  ; 

Căn cứ  uy  ịn  s   0- Đ  W ngày  8 t áng   năm 2022 củ  Bộ C ín  

trị về quản lý  iên c ế củ   ệ t  ng c ín  trị; 

Căn cứ  uyết  ịn  s   6- Đ  W ngày  8 t áng   năm 2022 củ  Bộ C ín  

trị về  iên c ế củ  ngàn  Kiểm sát n ân dân gi i  oạn 2022 – 2026; 

Căn cứ  uy c ế làm việc củ  UB V H   n  àn  kèm t eo Ng ị quyết s  

1075/2015/UBTVQH13 ngày 11 tháng 12 năm 2015; 

Xét  ề ng ị củ  Viện tr ởng Viện kiểm sát n ân dân t i c o tại  ờ trìn  s  

16/TTr-VKSTC ngày 20 tháng 9 năm 2022, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022-2026 (đến 

hết năm 2026) là 15.860 người, gồm 15.616 cán bộ, công chức và 244 viên chức. 

Điều 2. Căn cứ quy định về quản lý biên chế của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, Nghị quyết này và các Nghị quyết khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định giao biên chế cho các Viện kiểm sát 

nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác 

quản lý biên chế theo quy định. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan  

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Ban TCTW; VPTW; 

- VKSNDTC; 

- UBTP của QH; 

- Lưu: HC, TP. 
  e-PAS: 82329 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Vương Đình Huệ 

 


