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KẾ HOẠCH 

Triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT -BTP-BCA- BQP- BTC- 
VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý  

trong hoạt động tố tụng 

 

 Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT -BTP-BCA- BQP- BTC- 
VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10). 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) xây 
dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch số 10 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT- BTP- 
BCA- BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối 
cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố tụng; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng. Đảm bảo 
quyền được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố tụng.  

2. Yêu cầu 

Công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng được 
triển khai đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong hệ thống các cơ 
quan tiến hành tố tụng và các cơ quan thành viên khác của hội đồng phối hợp liên 
ngành. 

Người được trợ giúp pháp lý có nhu cầu đều được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí 
tại các giai đoạn tiến hành tố tụng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ 
giúp pháp lý. 

 II. NỘI DUNG 
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1. Tổ chức quán triệt, tăng cường chỉ đạo, Thông tư liên tịch số 
10/2018/TTLT- BTP- BCA- BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản pháp 
luật có liên quan 

Hội đồng, các ngành thành viên của hội đồng căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 
mình tổ chức quán triệt, triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT- BTP- BCA- 
BTC-VKSNDTC-TANDTC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ người 
tiến hành tố tụng, người thực hiện TGPL và các cán bộ, công chức, viên chức có liên 
quan đến công tác Trợ giúp pháp lý. 

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên 
ngành. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

2. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành và Tổ giúp việc của 
Hội đồng phối hợp liên ngành 

Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu kiện toàn Hội đồng phối hợp liên 
ngành, kiện toàn Tổ giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành. 

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên 
ngành. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

3. Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý 

- Phối hợp thực hiện lắp đặt Bảng thông tin, Tờ thông tin, Hộp tin trợ giúp pháp 
lý; 

- Triển khai cung cấp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, Bản thông tin về người 
được trợ giúp pháp lý, Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí, 
thông báo về trợ giúp pháp lý, thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc 
trợ giúp pháp lý cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, trại giam; 

- Cung cấp cho cơ sở giam giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện 
khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh (MP3.WMA, hoặc 
WMV) nếu có. 

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm.  

4. Rà soát, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản 
của Hội đồng phối hợp liên ngành   

Tiếp tục rà soát, đóng góp ý kiến, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
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hoạt động phối hợp về Trợ giúp pháp lý trong tố tụng để bảo đảm sự đồng bộ, thống 
nhất trong việc thực hiện công tác phối hợp. 

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng  phối hợp liên ngành. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

5. Tổ chức tập huấn cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện 
trợ giúp pháp lý về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên 
ngành. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm.  

6. Tổ chức tự kiểm tra; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối 
hợp TGPL trong hoạt động tố tụng 

Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành tổ chức tự kiểm tra, 
đánh giá kết quả công tác phối hợp về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
trong phạm vi ngành mình và báo cáo kết quả tự kiểm tra về cơ quan thường trực 
của Hội đồng.   

Hội đồng phối hợp liên ngành xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thành lập Đoàn 

kiểm tra để tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp 

pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện trong 

tỉnh. 

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên 
ngành. 

Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do ngân 
sách đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành (Sở Tư pháp) có trách 
nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành. 

Chỉ đạo, tổ chức tập huấn cho Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành, 
người thực hiện trợ giúp pháp lý, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về phối hợp trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế 
hoạch.  
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Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc triển khai Thông tư. 
Đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo 
quy định của pháp luật. 

Đề xuất lãnh đạo các ngành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành: Công an, Viện kiểm sát 
nhân dân, Tòa án nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư 
pháp: 

- Xây dựng, ban hành và triển khai các kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 
lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương. 

- Nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phối hợp 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của ngành mình.  

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ 02 lần/năm theo quy định của Thông tư 
liên tịch số 10. Đề xuất xử lý vi phạm, đề nghị khen thưởng theo quy định về thi đua khen 
thưởng.  

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh 
phí cho công tác phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo 
quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí phối hợp thực hiện trợ 
giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 
ngành thành viên của Hội động phối hợp liên ngành kịp thời đề xuất với cơ quan 
thường trực của Hội đồng để thống nhất trong tổ chức thực hiện./. 

 

   Nơi nhận: 
- TT HĐ PHLNTW (Bộ Tư pháp); 
- UBND tỉnh Lạng Sơn;                   B/c 
- Các Ngành thành viên; 
- Ủy viên HĐPHLN; 
- Thành viên Tổ thư ký HĐPHLN; 
- Lưu VT, TGPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 

 
 

  
 
 

 
GIÁM  ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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