
ĐỀ CƢƠNG  

Báo cáo sơ kết thực hiện Thông tƣ liên tịch  

số 10/2018/TTLT-BTP -BCA-BQP - BTC- TANDTC -VKSNDTC 

(Từ ngày 01/9/2018 – 30/6/2022) 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Kết quả xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch 10, kế 

hoạch hoạt động hàng năm trong từng ngành thành viên. 

- Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt tập huấn Thông tư liên tịch số 

10 của từng ngành thành viên. 

- Công tác triển khai việc kiểm tra hàng năm. 

2. Kết quả thực hiện việc phối hợp trong trợ giúp pháp lý 

- Việc niêm yết Bảng thông tin trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin trợ giúp 

pháp lý do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cung cấp, đặt Hộp tin trợ giúp 

pháp lý; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý….( số 

lượng cụ thể); 

- Việc giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được 

ghi trong biên bản tố tụng để lưu tại hồ sơ vụ án; 

- Việc thông tin, thông báo, giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý 

đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; 

- Việc giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi 

tham gia tố tụng trong các vụ việc trợ giúp pháp lý. 

3. Kết quả thực hiện chế độ báo cáo, thống kê 

Việc tuân thủ chế độ báo cáo theo Thông tư liên tịch số 10. 

4. Kinh phí bảo đảm cho việc phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng   

Đánh giá mức độ kinh phí đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

2. Hạn chế, vƣớng mắc, nguyên nhân 



3. Bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khi thực hiện Thông tƣ 

liên tịch số 10. 

4. Đề xuất kiến nghị 

- Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Kiến nghị đối với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng ở Trung ương. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN 

TỚI 

 

 


