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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
HỘI ĐỒNG PHLN VỀ TGPL 

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 28  /BC-HĐPHLN 

 

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 01 năm 2019 

BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 

 
 

Thực hiện triển khai  Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-

BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tài chính,Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐ ngày 

17/5/2017 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

tố tụng tỉnh Lạng Sơn (Hội đồng phối hợp liên ngành), Kế hoạch số 18/KH-

HĐPHLN ngày 06/02/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng năm 2018. Hội đồng phối hợp liên ngành báo cáo kết quả 

hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 

như sau: 

 
I. KẾT QUẢ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

Năm 2018: Thực hiện Trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng 
đạt 380 vụ việc (Phụ lục Báo cáo kèm theo), tăng 156 vụ việc và tăng 69,6% so 
với  năm 2017. Trong đó có 267 vụ việc do các cơ quan tiến hành tố tụng chuyển 
đến, 113 vụ việc do người được trợ giúp pháp lý tự tìm đến yêu cầu hoặc được cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác giới thiệu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý, cụ thể: 

1. Ngành Công an 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra cấp tỉnh, cấp huyện đã giải 

thích, hướng dẫn cho 2.549 trường hợp là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can; 

người bị hại và các đương sự liên quan đến các vụ án thuộc diện được TGPL theo 

quy định. Có 224 đối tượng có yêu cầu trợ giúp pháp lý, Cơ quan Công an đã 

chuyển thông báo đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý để tiến hành cử người thực 

hiện trợ giúp pháp lý theo quy định. Trong đó có 24 người thuộc hộ nghèo; 136 

người thuộc diện người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn; 11 người là trẻ em; 42  người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 
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18 tuổi; 11 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. Người được trợ giúp pháp lý 

thuộc trường hợp chỉ định người bào chữa là 48 người. 

Cơ quan Công an đã thực hiện vào sổ đăng ký bào chữa, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý để bào 

chữa cho bị can trong các vụ án, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị bắt, 

người bị tạm giữ, người bị hại, đương sự liên quan đến vụ án, vụ việc đảm bảo 

nhanh chóng, chính xác, khách quan. 

2. Ngành Kiểm sát 

 Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp luôn coi trọng công tác hướng dẫn, giải thích 

quyền được trợ giúp pháp lý đối với các đối tượng được trợ giúp pháp lý, hướng dẫn 

họ tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý đối với 100% các trường hợp thuộc diện trợ 

giúp pháp lý. Do tính chất đặc thù của ngành nên Viện Kiểm sát nhân dân chủ yếu 

phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác trợ giúp pháp lý. Trong 

năm 2018 Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã thông báo cho người bào chữa là trợ 

giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đối với 44 trường hợp để bào 

chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị can, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan trong các vụ án hình sự. 

Giới thiệu, thông báo cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý 13 trường hợp có yêu 

cầu trợ giúp pháp lý, trong đó: 01 người thuộc hộ nghèo; 10 người thuộc diện người 

dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; 02 

người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Trong năm, không có trường hợp nào 

từ chối đăng ký tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp 

pháp lý. 

3. Ngành Tòa án    

Nghiêm túc chỉ đạo người tiến hành tố tụng giải thích giải thích, tuyên 
truyền về trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo và các đương sự khác khi phát hiện 
họ thuộc trường hợp được trợ giúp pháp lý đồng thời hướng dẫn các đối tượng đó 
đến Trung tâm trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh thực hiện các thủ tục yêu cầu 
trợ giúp pháp lý. 

Tòa án các cấp đã giới thiệu, thông báo đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý 30 
trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Trong đó: 01 người thuộc hộ nghèo; 
28 người thuộc diện người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã 
hội đặc biệt khó khăn; 01 người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi. Tạo điều 
kiện bố trí cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp xúc 
với người được trợ giúp trong giai đoạn xét xử cũng như trong việc tiếp cận hồ sơ 
vụ án, sao chụp tài liệu. Việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng cho người thực hiện 
trợ giúp pháp lý được thực hiện đây đủ và đúng thời hạn quy định. Đảm bảo 
quyền tranh tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý, ghi 
nhận đầy đủ các ý kiến của họ trong bản án, quyết định của Tòa án.  
      



3 
 

     4. Bộ Chỉ huy Quân sự; Cơ quan điều tra hình sự khu vực I, Quân khu I. 
 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tốt với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 

I, Quân khu I thực hiện tốt công tác truyền thông trợ giúp pháp lý. Trong năm 

2018, các đối tượng trong các vụ án hình sự do Cơ quan Điều tra hình sự Khu 

vực 1, Quân khu I thụ lý, giải quyết trong đó có 01 người thuộc diện được TGPL, 

vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lạng Sơn thụ lý và 

chuyển đến. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã cử luật sư tham gia tố tụng 

để bào chữa cho người được trợ giúp pháp lý. 

 

5. Vụ việc trợ giúp pháp lý do người được trợ giúp pháp lý tự tìm đến 

hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân giới thiệu  

 

Năm 2018, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh đã thụ lý 113 vụ 

việc do các đối tượng tự tìm đến hoặc các cơ quan, tổ chức, các nhân giới thiệu 

đến. Trong đó: 07 người có công với cách mạng; 15 người thuộc hộ nghèo; 79 

người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; 01 người là trẻ em; 05 người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; 02 người cao 

tuổi có khó khăn về tài chính; 03 người khuyết tật có có khó khăn về tài chính; 01 

người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về 

tài chính. Các vụ việc người được trợ giúp pháp lý trực tiếp đến yêu cầu đều được 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc các Chi nhánh hướng dẫn, giải thích rõ ràng, 

tiến hành thụ lý đúng quy định của pháp luật. 

 

6. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng 

6.1. Trợ giúp viên pháp lý 

Trung tâm TGPL lý nhà nước gồm 06 trợ giúp viên pháp lý thường xuyên 

tham gia tố tụng, năm 2018 các trợ giúp viên đã tham gia tố tụng 225 vụ việc để 

bào chữa cho 129 đối tượng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 30 đối 

tượng trong các vụ án hình sự. Đối với các vụ án dân sự và hành chính, trợ giúp 

viên pháp lý tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 66 vụ việc. Các trợ 

giúp viên đều đạt chỉ tiêu tốt theo Công văn số 104/BTP-TGPL ngày 10/01/2018 

về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý năm 

2018.  

6.2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý 

 Thực hiện luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tiến hành thông báo và ký hợp đồng với 08 luật sư thực hiện trợ giúp 

pháp lý. Trong năm, các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia tố tụng 

155 vụ việc, bào chữa cho 91 trường hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
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13 trường hợp trong các vụ án hình sự. Đối với các vụ việc dân sự và hành chính 

các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho 51 trường hợp. Các luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã phối hợp 

tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trong hoạt động trợ giúp pháp lý. 

 

II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT 

1.Thuận lợi       

Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành luôn quan tâm chỉ đạo 

cán bộ, công chức trong ngành thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp. Đồng thời 

chủ động cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan về công tác trợ giúp pháp lý 

giúp cho công tác phổ biến, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho người dân 

được đầy đủ, chính xác. 

 Người tiến hành tố tụng ở các cơ quan tiến hành tố tụng đã hướng dẫn, giải 

thích cho công dân quyền được TGPL, được mời người bào chữa, bảo vệ quyền lợi 

hợp pháp theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện 

trợ giúp pháp lý thực hiện việc đăng ký tham gia tố tụng theo quy định. 

Công tác truyền thông trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh góp phần nâng cao 

nhận thức của người dân về hoạt động trợ giúp pháp lý. 

Trình độ, năng lực của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp 

lý từng bước được nâng cao,đảm bảo chât lượng tham gia tố tụng, tạo được niềm tin 

của người dân vào hoạt động trợ giúp pháp lý. 

2. Khó khăn 

Một số người được TGPL chưa hiểu rõ về hoạt động TGPL, do đó việc 

giải thích, hướng dẫn của những người tiến hành tố tụng còn gặp nhiều khó khăn, 

yêu cầu được TGPL của người được TGPL có trường hợp chưa kịp thời. 

Việc lắp đặt Bảng thông tin, tờ thông tin trợ giúp pháp lý, in các loại biểu mẫu 

theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành 

thay thế tại các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thực hiện được.  

Công tác tập huấn cho cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng chưa kịp thời. 

3. Nguyên nhân 

Công tác truyền thông về Trợ giúp pháp lý  đến các xã, thôn đặc biệt khó khăn 

chưa được thực hiện đồng bộ, do đội ngũ Người thực hiện TGPL của Trung tâm 

TGPL còn ít (06 đồng chí), các vụ việc tham gia tố tụng chiếm phần lớn thời gian 

làm việc. 

Công tác gia công, lắp đặt Bảng thông tin, công tác tập huấn cho người thực 

hiện trợ giúp pháp lý và người tiến hành tố tụng chưa triển khai được trong năm 

2018. Do Trung tâm Trợ giúp pháp lý chưa kịp thời tham mưu trình cơ quan có 

thẩm quyền xin cấp kinh phí để thực hiện. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 
1. Cơ quan thường trực và các ngành thành viên tiếp tục quán triệt triển 

khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC cho người tiến hành tố tụng và người thực hiện trợ giúp pháp lý và 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý; 

Kịp thời chủ động khắc phục hạn chế, khó khăn, tăng cường công tác phối hợp 

với các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng triển khai có hiệu quả công 

tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh. 

2. Trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và công tác phối hợp, cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, trợ giúp viên pháp lý, luật sư 

thực hiện trợ giúp pháp lýchủ động báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc, 

phát sinh cho thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành. 

3. Lắp đặt Bảng thông tin, Tờ thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý; đặt 

hộp tin trợ giúp pháp lý tại các Cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà 

tạm giữ để cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật và các biểu mẫu theo quy định 

của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC. 

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường thực hiện việc truyền 

thông trợ giúp pháp lý trong năm 2019 đến các thôn, xã đặc biệt khó khăn, đảm 

bảo người dân trên địa bàn tỉnh biết đến hoạt động trợ giúp pháp lý. 

Tham mưu, theo dõi, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ. Kịp thời báo cáo, 

đề xuất giải quyết những bất cập, vướng mắc hoặc những vấn đề mới phát sinh 

trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2019./. 

 
Nơi nhận: 

- TT HĐ PHLNTW (Bộ Tư Pháp); 
- Cục Trợ giúp pháp lý; 
- UBND tỉnh Lạng Sơn; 
- Các thành viên của Hội đồng; 
- Tổ giúp việc cho Hội đồng; 
- Lưu VT, STP,TGPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Hoàng Thúy Duyên 
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