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SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /QĐ-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày       tháng 3 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 25 
năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng 

chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang  

(19/12/2002 - 19/12/2022) 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 

2013; 

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về ban hành 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); 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 24/02/2022 của Sở Tư pháp về Ban 

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

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997- 06/9/2022) 

và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022); 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp và Giám đốc Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát động đợt thi đua 

lập thành tích kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho 

người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày 
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thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(19/12/2002-19/12/2022). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Giám đốc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức, viên 

chức, người lao động Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ TP;  (Báo cáo) 
- Cục TGPL-Bộ TP; 
- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); 
- Các cơ quan thành viên HĐPH  
liên ngành về TGPL trong tố tụng (Phối hợp); 
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Như Điều 2 (thực hiện); 
- Trang TTĐT STP (đăng tải); 
- Lưu: VT,VP, TGPL (Tuyến). 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập  
Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách  

(06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp  
pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022) 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STP ngày     /3/2022 

 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 
 

 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 

25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng 

chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022), 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ 

làm công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh về truyền thống 25 năm hình 

thành, phát triển của hệ thống trợ giúp pháp lý và 20 năm ngày thành lập Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý) . 

- Tạo không khí phấn khởi ra sức thi đua, quyết tâm sáng tạo, vượt khó của 

đội ngũ viên chức và người lao động công tác trong hệ thống trợ giúp pháp lý, tạo 

động lực mạnh mẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp 

lý trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

- Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành 

lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 

- 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

(19/12/2002 - 19/12/2022) bảo đảm thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; huy 

động được sự tham gia của tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Tư pháp đối với 

công tác trợ giúp pháp lý. 
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- Việc suy tôn, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích của đợt thi 

đua; bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời và đúng quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ BIỂU DƯƠNG 

KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng thi đua 

Các tập thể và cá nhân công tác tại  Sở Tư pháp, phòng Tư pháp cấp huyện 

và tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác trợ giúp pháp lý có đóng góp 

tích cực cho các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.. 

2. Thời gian thực hiện 

Đợt thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến 

ngày 31/7/2022. Tổ chức tổng kết, xét khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp và của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Biểu dương, khen thưởng 

Trên cơ sở kết quả đề nghị xét khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, căn cứ 

vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư 

pháp xét, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 

đợt thi đua để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

III. NỘI DUNG THI ĐUA 

Đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm 

ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997- 06/9/2022) và 20 năm ngày 

thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (19/12/2002 - 19/12/2022) tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Tăng cường lãnh đạo quản lý, chỉ đạo về công tác trợ giúp pháp lý 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản: Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định của pháp luật về tố tụng, 

các văn bản, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác 

trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. 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; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 theo 

Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021.  

2. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý  

Tập trung nguồn lực thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, chú trọng các vụ 

việc tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp 

pháp lý với chất lượng tốt nhất.  

Bảo đảm các điều kiện để người dân đặc biệt là người nghèo, người khuyết 

tật, đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh 
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tế, xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em... tiếp cận và trình bày yêu cầu trợ giúp pháp 

lý được dễ dàng, thuận lợi. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý 

Thực hiện truyền thông sâu rộng về trợ giúp pháp lý; quá trình hình thành, 

phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác trợ 

giúp pháp lý vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương 

trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng, các 

trang mạng xã hội. Thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý tại 

cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và tổ 

chức của người khuyết tật... 

Xây dựng, đăng tải các tin, bài, ảnh tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày 

thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang. 

Tiếp tục cung cấp đầy đủ Bảng tin, hộp tin trợ giúp pháp lý niêm yết tại 

các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, nhà tạm giữ và Ủy ban nhân dân 

cấp xã. Duy trì và xử lý kịp thời các thông tin qua đường dây nóng về trợ giúp 

pháp lý. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý pháp lý trong 

hoạt động tố tụng 

Thực hiện nghiêm 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, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp 

lý trong hoạt động tố tụng. Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho người 

thực hiện trợ giúp pháp lý và người tiến hành tố tụng. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ  giúp 

pháp lý 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông về 

trợ giúp pháp lý. Thường xuyên cập nhật số liệu về trợ giúp pháp lý và sử dụng 

các dữ liệu, hồ sơ điện tử trong công tác. 

Chuẩn bị cơ sở vật chất, đáp ứng điều kiện để từng bước thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý và tham gia tổ chức phiên tòa trực 

tuyến theo Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-

BQP-BTP của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao,  Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức 

phiên tòa trực tuyến. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các Cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính phối hợp chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và hưởng ứng để đợt thi đua được lan tỏa, 

nhân rộng và đạt được ý nghĩa thiết thực. 

2. Thanh tra Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý, phòng Tư pháp 

huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt, triển khai đến  

công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch này. Phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc trong đợt thi đua để đề xuất khen thưởng. 

3. Trung tâm Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện, phân công thực hiện bảo đảm đúng tiến độ theo chỉ đạo. Trên 

cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ vào 

điều kiện thực tiễn, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc 

Sở xét, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua. 

  4. Văn phòng Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Sở,  

Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả và 

tham mưu giúp Giám đốc Sở xét, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng theo quy định./. 
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