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KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư (sau đây
gọi là Chỉ thị số 33-CT/TW và Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư); Thông
báo số 136/TB-VPCP ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận
của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Liên đoàn
Luật sư Việt Nam và trên cơ sở kết quả sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số
69-KL/TW (Báo cáo số 74-BC/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW trên địa
bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động
hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật
sư tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt; nâng cao hình ảnh,
uy tín của nghề luật sư trong xã hội, đáp ứng yêu cầu dịch vụ pháp lý của người
dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục, tháo gỡ những
hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức và
hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh thời gian qua theo Báo cáo số 74BC/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nêu để triển khai thực
hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên
địa bàn tỉnh.
3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và
trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong
việc triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư và Báo cáo số
74-BC/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với phục vụ các
nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, cải cách tư
pháp và hội nhập quốc tế của tỉnh.
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II. NỘI DUNG
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Chỉ thị số
33-CT/TW và Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư
a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW và Kết luận số
69-KL/TW của Ban Bí thư
- Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau
đây gọi là UBND cấp huyện); các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức
phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị số 33-CT/TW và Kết luận số 69KL/TW của Ban Bí thư đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người
lao động trong cơ quan, đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp với điều kiện
thực tế.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên
chức, nhân dân về vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức
xã hội nghề nghiệp của luật sư
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; Đoàn luật sư
tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hải Dương và các cơ quan, đơn vị
khác có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và
hoạt động hành nghề luật sư
a) Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và các
luật sư hành nghề; củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư;
xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; nâng cao chất
lượng đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư:
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Đoàn luật sư tỉnh; các cơ quan, đơn vị có
liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động
của luật sư
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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c) Tạo điều kiện để tổ chức hành nghề luật sư và luật sư trên địa bàn tỉnh
tham gia hội nhập, mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế trên cơ sở bảo đảm tuân
thủ đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế của
Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư
- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
d) Tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ luật sư hành nghề trên địa bàn tỉnh
- Tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở, vật chất cho Đoàn luật sư theo quy định
Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.
+ Đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.
- Khuyến khích, thu hút sử dụng luật sư trong việc tư vấn pháp luật, tư
vấn chính sách thu hút đầu tư, dự án kinh tế - xã hội của địa phương, trợ giúp
pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện.
+ Đơn vị phối hợp: Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư
a) Tăng cường và đổi mới công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư
tưởng, đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ luật sư; bồi
dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt đối với các luật sư trẻ, có năng lực, trình độ
để tạo nguồn cho việc xây dựng nhân sự Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh
- Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Thường xuyên giám sát hoạt động hành nghề của các tổ chức hành
nghề luật sư, luật sư thành viên; xử lý và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý
những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc đạo đức, ứng xử hành nghề
của luật sư
- Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh, Sở Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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c) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý và kỹ năng hành nghề cho đội
ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế
- Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực
hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư trong phạm vi ngành, đơn vị và địa
phương mình theo Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được thực hiện theo quy định
của pháp luật về ngân sách nhà nước.
3. Giao Sở Tư pháp làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc,
kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế
hoạch này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng
mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo
cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đoàn luật sư tỉnh;
- Lưu VT, NC-KSTTHC.Th (10b).
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