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K¾ HO¾CH 
Thāc hián K¿ ho¿ch sß 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 

cāa Ban Thường vÿ Tãnh āy thāc hián Chã thå sß 14-CT/TW 
ngày 01 tháng 7 năm 2022 cāa Bß Chính trå <vß ti¿p tÿc tăng 
cường sā lãnh đ¿o cāa ĐÁng đßi với Hßi Luật gia Viát Nam 

trong tình hình mới= 
 

Triển khai Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 cāa Ban 

Thường vÿ Tỉnh āy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 
cāa Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật 

gia Việt Nam trong tình hình mới”; xét đề nghị cāa Sở Tư pháp(1), Āy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cÿ thể như sau: 
I. MþC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mÿc đích: Cÿ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-

CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 cāa Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 

27 tháng 10 năm 2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy phù hợp với tình hình thực tế 

cāa địa phương; tăng cường sự lãnh đạo cāa cấp āy, tổ chức đảng và chính quyền 

địa phương đối với các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu: Bám sát nội dung Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 
2022 cāa Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 cāa 
Ban Thường vÿ Tỉnh āy và tình hình thực tế cāa địa phương; xác định rõ nhiệm 
vÿ, giải pháp và phân công trách nhiệm cÿ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tiến độ 
thực hiện. 

II. NHIàM Vþ, GIÀI PHÁP Cþ THà  

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 

tháng 7 năm 2022 cāa Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 

năm 2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy và các chā trương, nghị quyết liên quan 

bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao 

nhận thức cāa cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò cāa Hội Luật gia 

Việt Nam và các cấp Hội Luật gia trong tỉnh. 

- Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Nội vÿ, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên 
quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý IV năm 2022.  

2. Nghiên cứu giao nhiệm vÿ cÿ thể cho các cấp Hội Luật gia nhằm phát 
                                           
1 Tại Văn bản số 108/TTr-STP ngày 21 tháng 10 năm 2022 cāa Sở Tư pháp. 
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huy vai trò, trách nhiệm cāa các cấp Hội và hội viên tích cực đóng góp vào công 
cuộc xây dựng, phát triển địa phương, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chā 
nghĩa, bảo vệ độc lập, chā quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cāa Tổ quốc. 

- Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với Sở Nội vÿ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan 

triển khai thực hiện triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.  

3. Tiếp tÿc nghiên cứu, xem xét chuyển giao những dịch vÿ công phù hợp 
với khả năng cho Hội Luật gia tỉnh, thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí 
theo quy định cāa pháp luật. 

- Sở Tài chính chā trì, phối hợp với Sở Nội vÿ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tư pháp, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển 

khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.  

4. Tiếp tÿc cāng cố, kiện toàn, xây dựng các cấp Hội Luật gia trong tỉnh; 

phát triển các tổ chức hội ở những nơi có đā điều kiện và tăng cường phát triển 

hội viên. Thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dÿc, đào tạo đội ngũ 
cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác 
chuyên môn, nghiệp vÿ. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công 
tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động đảm bảo đúng chā trương 
cāa Đảng, pháp luật cāa Nhà nước.  

- Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với Sở Nội vÿ, Āy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.  

5. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động cāa Hội Luật gia 
trong tỉnh, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mÿc đích, Điều lệ 
cāa Hội; đẩy mạnh ứng dÿng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức hoạt động cāa các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp 
luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chā trương, đường lối cāa Đảng, chính 
sách, pháp luật cāa Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật. Tích cực thực hiện 
tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, 
vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài toà án, 
hoà giải ở cơ sở... Chā động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành 
chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm 
sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công 
tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân. Tích cực bảo vệ nền 
tảng tư tưởng cāa Đảng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc 
cāa các thế lực thù địch. 

- Các sở, ngành: Tư pháp, Nội vÿ, Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh, Thanh tra tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vÿ được giao chā trì, phối hợp với 

Hội Luật gia tỉnh, Āy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên 
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quan triển khai thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.  

III. Tà CHĂC THĀC HIàN 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung tại Kế hoạch này chā 

động triển khai thực hiện các nhiệm vÿ đề ra, bảo đảm hoàn thành đúng chất lượng 

và tiến độ quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó 

khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, gửi Sở Tư pháp báo 
cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.   

2. Giao Sở Tư pháp chā trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền, 

báo cáo cấp thẩm quyền xem xét. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về Āy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. 

Trên đây là Kế hoạch cāa Āy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 71-

KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy, yêu cầu các  

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Hội Luật gia Việt Nam (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh āy (báo cáo); 
- Ban Nội chính Tỉnh āy (phối hợp); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh āy (phối hợp); 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh (biết); 
- Tòa án nhân dân tỉnh (phối hợp); 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (phối hợp); 
- Công an tỉnh (thực hiện); 
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh (thực hiện); 

- UBND các huyện, thành phố (thực hiện); 

- VP UBND tỉnh: các PCVP; 

- Lưu VT, NC-NĐB. 

 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĀ TäCH 
PHÓ CHĀ TäCH 
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