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Lạng Sơn, ngày  15  tháng 10  năm 2021 

Kính gửi: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

 

 Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 

03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP 

ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp 

lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất 

lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Tại Khoản 12 Điều 2 quy định: “Bổ sung Điều 17a 

sau Điều 17 như sau: “Điều 17a. Trách nhiệm thông tin, giới thiệu về trợ giúp 

pháp lý của Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân, Phòng Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp 

lý và giới thiệu đến Trung tâm. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp 

lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú 

trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp xã giới thiệu theo mẫu số 13 ban hành kèm 

theo Thông tư này”. Kèm theo Thông tư Mẫu số 13-TP-TGPL. 

        Để góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03/2021/TT-BTP 

của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp yêu cầu Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực 

hiện: 

1. Thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm của Phòng theo quy định 

tại khoản 12, Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp; 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn thực hiện tốt nội dung, trách nhiệm thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo 



quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp, nhằm đảm bảo quyền 

được trợ giúp pháp lý của công dân trên địa bàn theo quy định tại Luật Trơ giúp 

pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; đáp ứng đầy đủ các chỉ 

tiêu, tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (có hiệu lực thi hành từ 

01/01/2022)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                              
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TGPL. 
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