
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22 /KH-STP               Lạng Sơn, ngày 26  tháng  01 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập  

Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách 

(06/9/1997 - 06/9/2022) 

 

 Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ Tư pháp 

ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ 

chức Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách 

(06/9/1997 - 06/9/2022), Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp nói chung và những người 

làm công tác TGPL nói riêng về lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống 

TGPL, những thành tích nổi bật và những bài học kinh nghiệm trong công tác 

TGPL  25 năm qua. 

- Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp; phát huy và đề 

cao tính chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, tinh thần trách nhiệm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các thế hệ công chức, viên chức và 

người lao động trong công tác TGPL, góp phần tích cực vào sự phát triển chung 

của ngành Tư pháp. 

- Góp phần khẳng định vị trí, vai trò của công tác TGPL trong việc bảo đảm 

quyền được TGPL của công dân, đặc biệt là bảo vệ người nghèo, người có công 

với cách mạng, người yếu thế trong xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức, lãng phí. Hình thức tổ chức phong 

phú, phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của đơn vị, động viên được sự nhiệt 

tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo công chức, viên chức và người lao động 

và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm 

của các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động theo đúng Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.   
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II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực TGPL 

với chủ đề: "Thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác TGPL chào mừng 

kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997 - 06/9/2022)" 

1.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản: Luật TGPL năm 2017 và 

các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Nghị quyết của Quốc hội, 

Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững  đến năm 2030 

và các văn bản hướng dẫn khi được ban hành; các Chương trình mục tiêu quốc gia 

có nội dung TGPL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 27/01/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp 

pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động TGPL, trong đó 

tập trung thực hiện vụ việc TGPL, chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng; thực 

hiện vụ việc với chất lượng tốt nhất, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 

của người được TGPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

TGPL, tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Phần mềm Hệ thống tổ 

chức và hoạt động TGPL. 

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước 

- Phối hợp thực hiện: Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.  

2. Công tác truyền thông  

2.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện 

thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau như tăng cường viết tin bài 

về TGPL trên trang Website Sở Tư pháp, Trang tin Phổ biến giáo dục pháp luật 

của tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn; gửi đăng tin bài về trợ giúp pháp lý của tỉnh 

đăng chuyên trang Báo pháp luật Việt Nam về truyền thống 25 năm xây dựng và 

phát triển của tổ chức TGPL Việt Nam; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và 

những đóng góp của công tác TGPL vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự nghiệp phát triển của Ngành 

gắn với tuyên truyền về Luật TGPL.  

 - Chủ trì thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước. 

- Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các 

huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2022 đến hết tháng 9/2022. 
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2.2. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông 

các huyện để thực hiện thông tin truyền thông về TGPL trên hệ thống loa, cụm loa 

truyền thanh tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước. 

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 

3. Hoạt động thi đua, khen thưởng 

Hưởng ứng phát động thi đua theo chủ đề: Thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997 - 06/9/2022) do 

Bộ Tư pháp phát động. Gắn với việc thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2022 do 

ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phát động tại văn bản số 06/PĐ-STP ngày 

11/01/2022 của Sở Tư pháp với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng 

tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.  

Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích 

trong công tác TGPL. 

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm TGPL nhà nước. 

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022  

 4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức 

TGPL (06/9/1997 - 06/9/2022) 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Sở Tư pháp tổ chức một số hoạt động kỷ 

niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997 - 06/9/2022) kết hợp với 

việc sơ kết thực hiện Luật TGPL năm 2017, các hoạt động chuyên môn, đánh giá 

thành tựu, thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn trên địa 

bàn tỉnh. 

- Chủ trì thực hiện: Trung tâm TGPL Nhà nước. 

- Phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8, 9/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm TGPL nhà nước chủ trì tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Tư pháp 

tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả.  

2. Các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tham mưu triển 

khai thực hiện và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước 

triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành 

lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (06/9/1997-06/9/2022) của Sở Tư pháp tỉnh Lạng 

Sơn. 

 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp (BC); 

- UBND tỉnh (BC); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị  thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, TGPL. 

  

 

 

 

 

    Nguyễn Thanh Sơn 

 

 

 


		2022-01-26T10:11:15+0700


		2022-01-26T10:11:49+0700




