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KẾ HOẠCH 

 Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp 
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 

  

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH - HĐPHLN ngày 24/01/2019 của Hội đồng 
phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn 
về việc triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp 
lý năm 2019, Hội đồng phối hợp liên ngành xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 
kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
năm 2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1.Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả công tác trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng năm 2019 của mỗi ngành theo Quy chế phối hợp của Hội 
đồng phối hợp liên ngành; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá  
hoạt động cho Hội đồng phối hợp liên ngành ở Trung ương; 

2. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo điều kiện thuận 
lợi để các ngành thành viên thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy chế hoạt động 
của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh 
Lạng Sơn. 

 II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

 1.  Nội dung kiểm tra, đánh giá   

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả phối hợp của các ngành thành viên theo 
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–HĐPHLN ngày 17/5/2017 
của Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
tỉnh Lạng Sơn; 

 - Công tác triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; 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, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; 

- Công tác chỉ đạo người tiến hành tố tụng giải thích cho người bị bắt, người 
bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự khác về quyền được trợ giúp pháp lý và 
hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý, các cách thức tiếp cận với 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý; việc thông báo, thông tin cho Trung tâm và Chi 
nhánh; 
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- Nội dung phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý trong lắp đặt, thay thế 
bảng thông tin, tờ thông tin, hộp tin trợ giúp pháp lý; 

 - Việc thông báo đăng ký tham gia tố tụng cho trợ giúp viên, luật sư thực 
hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; luật sư thực 
hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (luật 
sư thực hiện trợ giúp pháp lý); 

 - Công tác tạo điều kiện bố trí cho trợ giúp viên, luật sư thực hiện trợ giúp 
pháp lý tiếp xúc với người được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp 
lý tại giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử; việc đăng ký tham gia tố tụng, cấp các 
quyết định tố tụng, xác nhận thời gian tham gia tố tụng cho trợ giúp viên, luật sư 
thực hiện trợ giúp pháp lý; việc ghi nhận ý kiến của trợ giúp viên, luật sư thực 
hiện trợ giúp pháp lý trong các văn bản tố tụng; 

- Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo hoạt động công tác phối hợp; 
những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phối hợp. 

 2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá 

 Tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp tại các cơ quan tiến hành tố tụng  
cấp huyện. 

  III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐƠN VỊ VÀ THỜI GIAN 
KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Dự kiến thành lập 03 đoàn kiểm tra do các thành viên của Hội đồng làm 
trưởng đoàn; thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng làm thư ký đoàn và các 
thành viên khác. Tổ trưởng Tổ giúp việc cho Hội đồng có trách nhiệm tham 
mưu, thống nhất với các ngành thành viên trình Chủ tịch Hội đồng Quyết định 
thành lập Đoàn kiểm tra. 

2. Đơn vị được kiểm tra 

 Kiểm tra các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Công an huyện Hữu Lũng, 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đình Lập, Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng. 

3. Thời gian tiến hành kiểm tra    

Quý IV/2019 (thực hiện xong trước 30/11/2019). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Từ nguồn ngân sách được cấp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 
chi cho hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2019. 

(Bao gồm: Tiền Xăng xe cho mỗi đoàn kiểm tra; công tác phí cho Ủy viên 
Hội đồng và các thành viên Tổ thư ký giúp việc của Hội đồng). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm xây dựng quyết định 
thành lập đoàn kiểm tra để triển khai thực hiện kế hoạch.  
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  2. Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành có trách nhiệm 
chỉ đạo đơn vị tiến hành kiểm tra thuộc ngành mình thực hiện tốt các nhiệm vụ 
phục vụ cho nội dung kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch này. 

 3. Các đơn vị không tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp thì các ngành 
thành viên chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra, đánh giá công tác phối hợp của ngành 
mình và gửi báo cáo về cơ quan thường trực trước ngày 15/11/2019 (số liệu báo 
cáo tính từ 01/01/2019 đến 31/10/2019) . 

Thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng có trách nhiệm tham gia đoàn 
kiểm tra.  

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Ủy viên Hội đồng phối hợp liên ngành là 
Trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng xây dựng 
Báo cáo kết quả kiểm tra (dự kiến báo cáo trước 28 tháng 11 năm 2019) gửi cơ 
quan thường trực Hội đồng tổng hợp để báo cáo kết quả kiểm tra với Hội đồng 
phối hợp liên ngành ở Trung ương. 

Giao Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn là bộ phận 
tham mưu giúp việc của Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm tổng 
hợp, thực hiên các nội dung của kế hoạch này; trong quá trình thực hiện có 
vướng mắc, phát sinh, các ngành đề xuất về bộ phận thường trực của Hội đồng 
để xem xét, giải quyết. 

   Trên đây là Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác phối hợp liên ngành về 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lạng Sơn năm 2019./.  

 

   Nơi nhận: 
- TT HĐ PHLNTW (Bộ Tư pháp); 
- UBND tỉnh Lạng Sơn;                   B/c 
- Ủy viên HĐPHLN; 
- Tổ giúp việc cho HĐPHLN; 
- Công an huyện Hữu Lũng; 
- VKSND huyện Đình Lập; 
- TAND huyện Chi Lăng; 
- Lưu VT, TGPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH HĐPHLN 

 
 

 
 
 
 

GIÁM  ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
 

Hoàng Thúy Duyên 
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