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BÁO CÁO  

Sơ kết công tác trợ giúp pháp lý 06 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ, giải pháp công tác những tháng cuối năm 2021  

 

Thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2021, Kế 

hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2021 đã được Lãnh đạo Bộ Tư 

pháp phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 và Báo cáo 

công tác tư pháp 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 06 

tháng cuối năm 2021, Cục TGPL báo cáo tình hình công tác TGPL 06 tháng 

đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác những tháng cuối năm 2021 

như sau:  

I. Kết quả công tác TGPL 06 tháng đầu năm 2021 

Ngay từ đầu năm, Cục TGPL đã bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021; Chương trình 

hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2021 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-BTP 

ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Kế hoạch công tác năm 2021 của 

Cục TGPL đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 

176/QĐ-BTP ngày 05/02/2020. Công tác TGPL ở các địa phương đã được triển 

khai đồng bộ trên các mặt công tác theo các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch. 

Mặc dù, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp; nhiều tỉnh, 

thành phố trong toàn quốc đã có những ổ dịch, vùng dịch nhưng công tác 

TGPL trong 06 tháng đầu năm vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ 

thể như sau: 

1. Công tác xây dựng văn bản và triển khai thi hành Luật TGPL  

1.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án 

a) Ở Trung ương 

Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đã được Cục quan tâm, chú trọng. 

Tính đến thời điểm hiện nay, Cục TGPL đã nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện 

các văn bản, cụ thể:  

- Các văn bản quy phạm pháp luật: (1) Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ban 
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hành 02 Thông tư
1
; (2) Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý: 

hoàn thiện hồ sơ dự thảo gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Trên cơ sở 

đó, Cục hoàn thiện dự thảo Thông tư; (3) Hoàn thiện hồ sơ và xây dựng Tờ trình 

về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Quyết 

định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 gửi thẩm định (Tờ trình số 33/TTr-

BTP ngày 21/7/2021). 

- Các văn bản hành chính: (1) Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt 

hoặc ký ban hành 04 văn bản
2
; (2) Nghiên cứu xây dựng văn bản của Bộ Tư 

pháp ban hành về tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng thành công. 

- Các văn bản phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có nội dung về TGPL: 

Trong 6 tháng đầu năm, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ xây 

dựng 02 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có nội dung về TGPL (dự 

thảo Quyết định ban hành danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản, thiết yếu 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và dự thảo Quyết định ban 

hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của 

ngành Tư pháp). 

Ngoài ra, Cục đã hoàn thiện việc góp ý, thẩm định trên 35 văn bản của 

các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến hoạt động TGPL và Kế 

hoạch công tác năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ. Các văn bản góp ý, thẩm 

định đều bảo đảm tiến độ, chất lượng.  

b) Ở địa phương 
                                                 
1
 (1) Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc TGPL; (2) Thông tư số 

03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng 

dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL, Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ 

việc TGPL. 
2
 (1) Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 292/QĐ-HĐPH ngày 03/3/2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về 

TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương); (2) Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục 

TGPL (ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021). Trên cơ sở Kế 

hoạch công tác năm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục trưởng Cục TGPL ban hành Kế 

hoạch chi tiết thực hiện Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-CTGPL ngày 09/3/2021); (3) Văn bản hợp 

nhất Thông tư hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc 

TGPL (Văn bản hợp nhất số 2436/VBHN-BTP ngày 22/7/2021); (4) Quyết định công bố các 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực TGPL thuộc phạm vi chức năng quản 

lý (Quyết định số 1170/QĐ-BTP ngày 15/7/2021). 
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Công tác chỉ đạo, ban hành và tham mưu ban hành các văn bản triển khai 

thực hiện Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Ủy 

ban nhân dân, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) và các cơ quan hữu quan quan 

tâm thực hiện, nhiều văn bản được ban hành đáp ứng yêu cầu TGPL của người 

dân góp phần nâng cao chất lượng TGPL trên địa bàn. Trong 06 tháng đầu năm 

2021, các địa phương đã ban hành các văn bản như: Chỉ thị về tăng cường công 

tác TGPL trên địa bàn; Kế hoạch công tác TGPL năm 2021; Kế hoạch thực hiện 

chính sách TGPL cho người khuyết tật năm 2021; Kế hoạch TGPL trong hoạt 

động tố tụng năm 2021, Kế hoạch truyền thông năm 2021... làm căn cứ triển 

khai các hoạt động TGPL tại địa phương.  

1.2. Triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Đề án đổi mới công 

tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 

a) Ở Trung ương 

Cục TGPL chủ động hướng dẫn, theo dõi việc triển khai Luật TGPL và 

các văn bản hướng dẫn thi hành ở 63 địa phương trong toàn quốc; việc thực hiện 

các Bộ luật và Luật có liên quan đến hoạt động TGPL; hướng dẫn, theo dõi việc 

thực hiện pháp luật về TGPL của các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính 

trị, xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Việc theo dõi, hướng dẫn 

các địa phương triển khai Luật TGPL và các văn bản liên quan được thực hiện 

qua nhiều kênh: qua các báo cáo, điện thoại, email, qua tập huấn, kiểm tra và 

qua Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL.  

 Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 

2015-2025, Cục TGPL đã tham mưu để Lãnh đạo Bộ ban hành Báo cáo số 

141/BC-BTP ngày 14/7/2021 sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025. Trên cơ sở đó, Cục đang phối hợp với 

Văn phòng Chính phủ hoàn thiện thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

về kết quả thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025.  

b) Ở địa phương 

Công tác TGPL ở địa phương tiếp tục được triển khai theo Luật TGPL 

năm 2017 và Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025. Trong 06 

tháng đầu năm, công tác TGPL ở các địa phương đã đạt được những kết quả 

như sau:  

- Về tổ chức thực hiện TGPL: Bên cạnh 63 Trung tâm, đến nay, theo số 

liệu báo cáo cả nước có 40 tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL với Sở Tư 

pháp, bao gồm: 31 tổ chức hành nghề luật sư, 09 tổ chức tư vấn pháp luật. Số tổ 

chức ký hợp đồng với Sở Tư pháp tăng 08 tổ chức so với cùng kỳ năm ngoái; 

có 193 tổ chức đăng ký tham gia TGPL, bao gồm: 160 tổ chức hành nghề luật 
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sư, 33 tổ chức tư vấn pháp luật. Số tổ chức đăng ký tham gia giảm 04 tổ chức 

so với cùng kỳ năm 2020 (197 tổ chức đăng ký tham gia). 

 - Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, kiện toàn đội ngũ người thực hiện 

TGPL được các Trung tâm quan tâm thực hiện. Tính đến nay, cả nước có 54 

Giám đốc Trung tâm, 09 Phó Giám đốc phụ trách và 75 Phó Giám đốc, số 

lượng Chi nhánh là 110 giảm 13 Chi nhánh so với cùng thời điểm (tính đến 

ngày 30/6/2020, toàn quốc có 123 Chi nhánh). Việc thực hiện rà soát các Chi 

nhánh được các địa phương thực hiện thường xuyên để kịp thời trình cấp có 

thẩm quyền giải thể. Hiện nay, có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

không có Chi nhánh. Đến nay, hầu hết các Chi nhánh đều hoạt động thực 

chất, có hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, thực hiện vụ việc và phối 

hợp với cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ. 

Song song với việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, các Trung tâm cũng tích 

cực thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ người thực hiện TGPL, theo đó tổng 

số biên chế được giao của các Trung tâm tính đến thời điểm 31/7/2021 là 1.178 

người trong đó biên chế hiện có là 1.148 người, 666 trợ giúp viên pháp lý 

(chiếm 58% trong tổng biên chế hiện có, tăng 25 người so với cùng kỳ năm 

2020), 678 luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL và 39 Cộng tác viên thực hiện 

TGPL. Như vậy, có thể thấy, đội ngũ viên chức Trung tâm không những tăng 

về số lượng mà còn được nâng cao về chất lượng.  

- Việc thống kê số lượng người thuộc diện được TGPL trên địa bàn được 

các địa phương khẩn trương thực hiện mặc dù đây là công việc rất khó, mất thời 

gian và liên quan đến nhiều cơ quan hữu quan trên địa bàn. Theo báo cáo, hiện 

nay có 41 tỉnh, thành phố đã thực hiện thống kê được số người thuộc diện 

TGPL, theo đó số người thuộc diện TGPL ước tính là: 29.886.993 người trên 

tổng dân số 74.277.055 người dân (chiếm khoảng 40,2% dân số). Tuy nhiên khi 

triển khai áp dụng chuẩn nghèo mới, số người thuộc diện được TGPL sẽ tăng 

lên. Trong đó có 18 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người thuộc diện được TGPL chiếm 

từ 40% dân số trở lên, cao nhất là Điện Biên 83%, Quảng Bình 73%, Hà Giang 

và Yên Bái là 70%, Thanh Hóa 61%; 23 tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ người 

thuộc diện TGPL chiếm từ 25 - 39% dân số của tỉnh. 

- Về kết quả thực hiện vụ việc TGPL, thẩm định chất lượng vụ việc 

TGPL: 

Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nhưng với việc kết hợp nhiều 

giải pháp cộng với sự nỗ lực không nhỏ của các tổ chức thực hiện TGPL, người 

thực hiện TGPL hướng tới mục tiêu cốt lõi là thực hiện vụ việc với chất lượng 

tốt nhất, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được TGPL, chính vì 
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vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, số lượng các vụ việc thực hiện, vụ việc thụ lý 

mới, vụ việc kết thúc trong kỳ tăng cao so với 06 tháng đầu năm 2020. Số vụ 

việc thực hiện trong kỳ báo cáo: 25.714 vụ việc, tăng 30,46% (số vụ việc thực 

hiện 06 tháng đầu năm 2020: 19.710 vụ  việc), số vụ việc thụ lý mới: 12.968 vụ 

việc, tăng 18,10% (số vụ việc thụ lý mới 06 tháng đầu năm 2020: 10.981 vụ 

việc), số vụ việc kết thúc: 9.228 vụ việc, tăng 26,09% (số vụ việc kết thúc 06 

tháng đầu năm 2020: 7.319 vụ việc), số vụ việc tham gia tố tụng thực hiện: 

22.837 vụ việc, tăng 35,25% (số vụ việc tham gia tố tụng thực hiện 06 tháng đầu 

năm 2020: 16.885 vụ việc) và chiếm 88,81% tổng số vụ việc của Trung tâm.   

Không chỉ có số vụ việc tham gia tố tụng thực hiện trong kỳ tăng mà số 

vụ việc tham gia tố tụng thụ lý mới cũng tăng so với 06 tháng đầu năm 2020, 06 

tháng đầu năm 2020 cả nước tiếp nhận mới 8.452 vụ việc, 06 tháng đầu năm 

2021 là 10.445 vụ việc (tăng 23,58%), trong đó số vụ việc tham gia tố tụng kết 

thúc trong 06 tháng đầu năm 2021 là 6.751 vụ việc (tăng 39,95% so với cùng kỳ 

năm 2020), có 1.726 vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu quả, chiếm 

25,6% trong tổng số vụ việc tham gia tố tụng. Từ số liệu này cho thấy, mặc dù 

dịch bệnh Covid 19 tạo nên trở ngại đối với việc người dân đến trụ sở của tổ 

chức TGPL nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã tích cực giới thiệu, 

chuyển gửi vụ việc cho Trung tâm cũng như các Trung tâm cũng đã chủ động 

tiếp cận người dân bằng nhiều phương thức khác nhau. Trợ giúp viên pháp lý là 

đội ngũ nòng cốt cung cấp dịch vụ TGPL cho người dân. 

Về chất lượng vụ việc TGPL ngày càng được nâng lên, đặc biệt là các vụ 

việc tham gia tố tụng. Nhiều vụ việc tham gia tố tụng do người thực hiện TGPL 

thực hiện đạt hiệu quả, có nhiều vụ án được tuyên mức án nhẹ hơn hoặc chuyển 

tội danh hay thay đổi khung hình phạt thấp hơn so với mức đề nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân, thậm chí có những vụ việc được tuyên trắng án, qua đó bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Trong quá trình tham gia 

tố tụng, người thực hiện TGPL đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý đã 

giành thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ việc khi bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của đương sự đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng 

các quy định về tố tụng và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Kết quả này được 

ghi nhận thông qua tỷ lệ vụ việc thành công, hiệu quả ngày càng cao, số vụ việc 

hình sự được Hội đồng xét xử chấp nhận các tình tiết có lợi cho bị cáo theo đề 

nghị của trợ giúp viên pháp lý, sự đánh giá, ghi nhận của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng.  

Việc thẩm định chất lượng vụ việc TGPL được phần lớn các Trung tâm 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ 

việc TGPL. Theo số liệu báo cáo cho thấy, hiện nay trên cả nước có 36 Trung 
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tâm thực hiện việc thẩm định chất lượng vụ việc TGPL, số vụ việc được các 

Trung tâm thẩm định chất lượng là 3.536 vụ việc trong đó có 2.346 vụ việc tham 

gia tố tụng, tất cả các vụ việc được thẩm định đều đạt chất lượng tốt, không có 

vụ việc nào không đạt chất lượng. 

2. Hoạt động truyền thông về TGPL 

a) Ở Trung ương 

Công tác truyền thông tiếp tục được Cục chú trọng. Ngay từ đầu năm, 

Cục đã phân công các cá nhân, đơn vị thực hiện hoạt động truyền thông theo kế 

hoạch đề ra; phối hợp với Đài Truyền thanh, Đài Truyền hình phát sóng các 

chương trình về TGPL, cụ thể: phối hợp thực hiện phát sóng phóng sự TGPL - 

công cụ bảo vệ các nhóm yếu thế vào tối ngày 30/4/2021 trên kênh Truyền hình 

Quốc hội; phóng sự về TGPL trên chuyên mục Thời sự của Truyền hình Quốc 

hội; phát sóng 02 phóng sự: phóng sự TGPL cho người chưa thành niên và 

phóng sự TGPL cho nạn nhân bị mua bán người; phát sóng nội dung thông điệp 

TGPL về người được TGPL, hình thức TGPL trên Đài Tiếng nói Việt Nam 

VOV... Bên cạnh đó, Cục đã xây dựng kịch bản truyền thông về TGPL với cải 

cách tư pháp và chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo trong 

chương trình Quốc hội với cử tri; xây dựng nội dung và thực hiện phỏng vấn 

Lãnh đạo Cục về hoạt động TGPL cho người có công với cách mạng, nạn nhân 

bị mua bán người; thông điệp người thực hiện TGPL phát sóng trên Đài Tiếng 

nói Việt Nam VOV. Đồng thời, Cục thường xuyên viết và biên tập các tin, bài 

trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử TGPL Việt 

Nam. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để nâng cao nhận thức của người 

dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động TGPL. 

Ngoài ra, Cục thực hiện việc cập nhật, theo dõi các bài viết, bài nghiên 

cứu, hàng ngày điểm tin và xử lý thông tin liên quan đến TGPL trên các phương 

tiện truyền thông để kịp thời chỉ đạo các Trung tâm trong việc triển khai công 

tác TGPL, cử người thực hiện TGPL cho người được TGPL khi họ có nhu cầu.  

b) Ở địa phương 

Trong 06 tháng đầu năm 2021, các Trung tâm trên toàn quốc đã chú trọng 

đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động TGPL theo nhiều phương thức 

khác nhau theo hướng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung hướng đến 

mục đích giúp người dân, trong đó có đối tượng TGPL biết đến hoạt động TGPL 

của Nhà nước. Hình thức truyền thông được các Trung tâm sử dụng gồm truyền 

thông truyền thống (trực tiếp về cơ sở, báo đài, tờ gấp…), truyền thông hiện đại 

(internet, điện thoại hotline,…) và hình thức đặc thù (hộp, bảng tin, tờ tin TGPL 

tại cơ quan tố tụng, chính quyền cơ sở…). 
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Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid 19, hoạt động 

truyền thông của các Trung tâm trong 06 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng khá 

nhiều, đa phần các Trung tâm chỉ mới triển khai hoạt động này được một phần 

trong Kế hoạch cả năm. Để ứng phó với tình hình dịch bệnh cũng như đảm bảo 

nhiệm vụ được giao, hiện nay các Trung tâm dự kiến sẽ đẩy mạnh hoạt động này 

vào những tháng cuối năm 2021 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát bằng 

nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với điều kiện mới. 

3. Triển khai thực hiện chính sách TGPL trong các chương trình 

giảm nghèo, an sinh xã hội 

Nhằm giảm bớt khó khăn, áp lực về kinh phí trong thời gian chưa có Nghị 

quyết của Quốc hội, Chính phủ về Chương trình giảm nghèo sau năm 2020, Cục 

TGPL đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg 

ngày 08/8/2016 theo trình tự thủ tục rút gọn và đưa dự thảo Quyết định này vào 

Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Cục 

nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết 

định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi lấy ý kiến của các đơn 

vị có liên quan thuộc Bộ và tham mưu để Bộ Tư pháp lấy ý kiến của 03 Bộ, 

ngành có liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban Dân tộc). Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, Cục TGPL đã 

hoàn thiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ và được Lãnh đạo Bộ nhất trí cho phép tổ 

chức thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định. Hiện Cục đã hoàn thiện hồ sơ và xây 

dựng Tờ trình số 33/TTr-BTP ngày 21/7/2021 về việc ban hành Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 

08/8/2016 gửi thẩm định. 

Đồng thời, Cục TGPL tiếp tục phối hợp với Văn phòng quốc gia giảm 

nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Bộ Tư 

pháp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa nội dung TGPL vào chương 

trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-

2025 (Công văn số 2320/BTP-TGPL ngày 14/7/2021); phối hợp với Văn phòng 

điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi là Chương trình Mục 

tiêu quốc gia phát triển KT - XH), Ủy ban dân tộc nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ 

Tư pháp và Ủy ban dân tộc đưa nội dung TGPL vào Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển KT - XH (Công văn số 2538/BTP-TGPL ngày 29/7/2021). Ngoài 

ra, Cục còn phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp xây 

dựng nội dung TGPL để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
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pháp luật; đồng thời đưa nội dung TGPL vào Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Công tác theo dõi, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TGPL 

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục TGPL đã chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ, 

cụ thể: 

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về 

hoạt động TGPL của các địa phương; nắm bắt tình hình thẩm định, đánh giá chất 

lượng của các Trung tâm; thực hiện việc theo dõi, giám sát hoạt động của các 

Trung tâm trong toàn quốc thông qua những vụ việc địa phương cập nhật lên Hệ 

thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; nghiên cứu trả lời vướng mắc về 

nghiệp vụ TGPL của Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
3
; 

tiến hành kiểm tra công tác TGPL tại 02 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam theo kế hoạch 

đề ra. Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2021, Cục TGPL đã ban hành trên 20 

Công văn về việc trả lời đơn thư của người dân về TGPL và thực hiện việc tiếp 

công dân theo yêu cầu của Bộ. 

- Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp viên pháp lý năm 2020: Thực 

hiện việc chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo. Cục đã trình Lãnh 

đạo Bộ phê duyệt kết quả kỳ kiểm tra (Quyết định số 146/QĐ-BTP ngày 

03/2/2021), trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra đã cấp Giấy chứng nhận 

kiểm tra kết quả tập sự TGPL cho 73 thí sinh đạt yêu cầu kiểm tra. Để chuẩn bị 

cho việc tổ chức kỳ kiểm tra năm 2021, Cục xây dựng Công văn và gửi các địa 

phương yêu cầu đăng ký số lượng người tham dự kiểm tra tập sự TGPL năm 

2021, qua tổng hợp có ...người/...địa phương đăng ký tham gia kiểm tra. Cục đã 

xây dựng dự thảo Kế hoạch chuẩn bị cho việc kiểm tra kết quả tập sự TGPL 

năm 2021, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn biến phức tạp, 

Cục sẽ cân nhắc thời điểm để báo cáo Lãnh đạo Bộ.  

5. Công tác phối hợp TGPL trong tố tụng và công tác phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức khác 

a) Ở Trung ương 

 - Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng phối 

hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng, Cục TGPL đã tham mưu để 

Chủ tịch Hội đồng ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên 

ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021 (Quyết định số 292/QĐ-

HĐPH ngày 03/03/2021). 

- Chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án nhân 

dân tối cao hoàn thiện và trình Lãnh đạo dự thảo Chương trình phối hợp giữa Bộ 

                                                 
3
 Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Thuận, Kon Tum, An Giang, Hưng Yên, Bạc Liêu… 
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Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện TGPL trực tại Tòa án 

chuẩn bị cho việc ký kết. 

- Xây dựng Công văn kèm theo tiêu chí vụ việc TGPL tham gia tố tụng 

hiệu quả, thành công gửi địa phương thống kê.  

Để xác định vụ việc thành công, hiệu quả, Cục TGPL đã đưa ra các tiêu 

chí để các Trung tâm thực hiện báo cáo, tổng hợp theo Công văn số 

427/CTGPL-TC&QLCL ngày 16/10/2020 về việc thống kê vụ việc TGPL tham 

gia tố tụng thành công, hiệu quả và Công văn số 98/CTGPL-TC&QLCL ngày 

16/3/2021 về việc thống kê, cập nhật vụ việc tham gia tố tụng thành công, hiệu 

quả và trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện nhiều vụ việc tham gia tố tụng 

thành công, hiệu quả. Theo đó, trên cơ sở thống kê của 63/63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, từ năm 2018 (thời điểm Luật TGPL năm 2017 có hiệu 

lực) đến hết năm 2020, có 9.848 vụ việc thành công, hiệu quả (chiếm 24% tổng 

số vụ việc tham gia tố tụng). Cục TGPL đã thực hiện tổng hợp danh sách 20 trợ 

giúp viên pháp lý và 10 luật sư thực hiện được nhiều vụ việc tham gia tố tụng 

thành công nhất để đăng trên Cổng thông tin của Bộ và của Cục (Danh sách trợ 

giúp viên pháp lý và luật sư thực hiện TGPL có nhiều vụ việc tham gia tố tụng 

thành công, hiệu quả gửi kèm theo Báo cáo này). 

- Tổng hợp thông tin của địa phương về việc cử người thực hiện TGPL 

trực tại cơ quan Tòa án, Công an...; xây dựng đề cương khảo sát về việc trực tại 

Tòa án và thực hiện khảo sát phục vụ nghiên cứu xây dựng Chương trình phối 

hợp giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trong tố tụng hình sự. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về 

TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình 

hình dịch bệnh Covid 19, đến nay các Đoàn kiểm tra liên ngành về TGPL trong 

hoạt động tố tụng chưa triển khai thực hiện. 

- Cục TGPL kịp thời tham mưu giúp Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp liên 

ngành Trung ương giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong 

công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. 

b) Ở địa phương 

Sở Tư pháp đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp 

liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương xây dựng Kế hoạch 

hoạt động của Hội đồng; xây dựng kế hoạch kiểm tra và trong những tháng đầu 

năm đã tổ chức kiểm tra tại địa bàn cấp huyện. Tuy nhiên, do diễn biến dịch 

Covid nên nhiều tỉnh đã hoãn các đoàn kiểm tra chuyển dự kiến thực hiện trong 

những tháng cuối năm. 

Có thể khẳng định công tác phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan tiến 
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hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng về TGPL ngày càng chặt 

chẽ và đạt hiệu quả. Nhìn chung, việc lắp đặt, kiểm tra, thay thế Bảng thông tin 

về TGPL, Tờ thông tin về TGPL, Hộp tin TGPL, tờ gấp pháp luật tại trụ sở các 

cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam giữ 

và trại giam được thực hiện đồng bộ ở các địa phương. Ngoài ra, để kịp thời 

trong việc tiếp nhận thông tin vụ việc TGPL, thông tin của người được TGPL từ 

các cơ quan tiến hành tố tụng, Trung tâm cung cấp danh sách, số điện thoại của 

trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm và người thực hiện 

TGPL khác cho các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam 

giữ và trại giam khi phát hiện các vụ việc có đối tượng TGPL thì cơ quan tiến 

hành tố tụng liên hệ để thực hiện TGPL kịp thời. Danh sách tổ chức thực hiện 

TGPL, người thực hiện TGPL cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của địa phương và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để người dân có thể 

liên lạc, lựa chọn tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL có uy tín khi 

có nhu cầu được TGPL. 

Đa số các cơ quan tiến hành tố tụng đã nghiêm túc thực hiện việc giải 

thích, thông báo, thông tin về TGPL theo quy định. Khi phát hiện có đối tượng 

thuộc diện TGPL đã thông báo cho Trung tâm để Trung tâm xác minh nếu đúng 

diện người được TGPL thì cử trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư ký hợp đồng với 

Trung tâm tham gia bào chữa hoặc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho người được TGPL. 

Chính từ hoạt động phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Trung tâm và các 

cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà số lượng vụ việc TGPL được các 

cơ quan tiến hành tố tụng thông tin, thông báo đến Trung tâm ngày càng cao, 

theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của 38 Trung tâm trong toàn quốc, trong 06 

tháng đầu năm 2021, tổng số vụ việc tham gia tố tụng do cơ quan có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng thông tin, thông báo là 5.174 vụ việc, trong đó nhiều nhất là cơ 

quan Công an: 4.152 vụ việc, Tòa án: 985 vụ việc và Viện kiểm sát: 37 vụ việc. 

Ngoài ra, để tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố 

tụng trên địa bàn tỉnh, hiện nay có 09 tỉnh
4
, thành phố trực thuộc Trung ương đã 

thực hiện việc người thực hiện TGPL trực tại trụ sở Tòa án và 15 tỉnh, thành 

phố
5
 đã và đang nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan Công an để 

người thực hiện TGPL trực trong tố tụng hình sự trong thời gian tới. 

Không chỉ có hoạt động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng được đẩy mạnh, trong thời gian qua công tác phối hợp với các cơ 

                                                 
4
 Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng 
5
 Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Trị, Lâm Đồng, Sóc 

Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Ninh Thuận. 
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quan, tổ chức khác trên địa bàn tỉnh cũng được các Trung tâm tích cực thực 

hiện. Các Trung tâm đã phối hợp với Đoàn luật sư ở địa phương, các tổ chức 

như Hội Luật gia; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc... để thực hiện 

truyền thông về TGPL hoặc giới thiệu hội viên đến Trung tâm. 

6. Công tác hợp tác quốc tế về TGPL 

Công tác hợp tác quốc tế về TGPL đã được Cục quan tâm thực hiện và 

bước đầu đã đạt được những kết quả, cụ thể: 

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện các công việc để chuẩn bị 

cho việc phê duyệt Văn kiện Dự án Tăng cường TGPL cho người nghèo và đối 

tượng yếu thế và các bước tiếp theo phía Chính phủ Việt Nam. Đã hoàn thiện 

Kế hoạch cam kết môi trường và xã hội phục vụ Dự án tăng cường TGPL cho 

người nghèo và đối tượng yếu thế sau khi lấy ý kiến của các đơn vị và ý kiến chỉ 

đạo của Lãnh đạo Bộ. 

- Phối hợp với chuyên gia của UNDP hoàn thiện tài liệu hướng dẫn người 

thực hiện TGPL trực tại tòa án; tài liệu hướng dẫn TGPL trong lĩnh vực đất đai, 

hôn nhân gia đình; báo cáo đánh giá một số kết quả triển khai Đề án đổi mới 

công tác TGPL; nghiên cứu xây dựng tài liệu mô tả hoạt động xây dựng tài liệu 

nguồn tập huấn cho các giảng viên nguồn trong lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia 

đình thuộc dự án EULULE; nghiên cứu xây dựng tài liệu mô tả hoạt động xây 

dựng tài liệu tập huấn người thực hiện TGPL trực tại Tòa án và trong tố tụng 

hình sự, Báo cáo nghiên cứu về người thực hiện TGPL trực trong tố tụng hình 

sự, Tài liệu hướng dẫn vụ việc tố tụng thành công, hiệu quả. 

7. Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo bồi dưỡng 

a) Ở Trung ương 

Cục tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, 

viên chức, người lao động như nâng lương thường xuyên; cử công chức tham 

gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu 

của Vụ Tổ chức cán bộ; thực hiện các quy trình để kiện toàn Lãnh đạo Trung 

tâm thông tin, dữ liệu TGPL; xây dựng Công văn gửi Vụ Tổ chức cán bộ về việc 

đề nghị giao biên chế theo Phương án giai đoạn 2017-2021; thực hiện các thủ 

tục cho công chức, viên chức chuyển công tác; thủ tục tiếp nhận công chức về 

công tác tại Cục; xây dựng báo cáo về rà soát và đề xuất kiện toàn chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục TGPL theo yêu cầu của Bộ; xây dựng Công 

văn đề xuất nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021; xây dựng Kế hoạch biên 

chế công chức năm 2022; xây dựng Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp 

đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp năm 2022; thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại 

lại lãnh đạo cấp phòng; thủ tục nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời 

hạn; thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 
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68/200/NĐ-CP... Việc thực hiện và giải quyết các chế độ chính sách cho công 

chức, viên chức và người lao động Cục luôn bám sát các quy định hiện hành có 

liên quan, luôn đề cao tinh thần tập trung dân chủ, có sự tham gia của Chi ủy, 

Lãnh đạo Cục, các tổ chức đoàn thể… 

b) Ở địa phương 

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, kiện toàn đội ngũ người thực hiện TGPL 

của Trung tâm luôn được quan tâm thực hiện. Song song với việc sắp xếp, kiện 

toàn bộ máy, các Trung tâm cũng tích cực thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ 

người thực hiện TGPL. Trong 06 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã có 36 trợ 

giúp viên pháp lý được bổ nhiệm mới, một số Trung tâm đã thực hiện việc kiện 

toàn Lãnh đạo Trung tâm. 

Do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Cục TGPL cũng như 

nhiều địa phương chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng, tập huấn như kế hoạch 

đề ra. Thay vào đó, các địa phương đã đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên và luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL 

theo hướng kết hợp giữa tự học, tự nghiên cứu hoàn thiện mình với đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn lại, trong đó đặc biệt chú trọng việc tự học tập nâng cao trình 

độ, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng làm việc. Đổi mới nội dung, phương pháp 

đào tạo theo hướng tập trung vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng TGPL và kỹ năng làm việc với các đối 

tượng đặc thù và thực hiện TGPL trên từng lĩnh vực cụ thể.  

8. Công tác thi đua, khen thưởng 

Nhằm tạo động lực cho công chức, viên chức và người lao động Cục thi 

đua hoàn thành công việc được giao, ngay từ đầu năm, Cục TGPL đã ban hành 

kế hoạch phát động phong trào thi đua và tổ chức Hội nghị triển khai, phát động 

phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong 

Cục; cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua và kế 

hoạch hoạt động năm 2021 của Cụm thi đua số III; cho ý kiến đối với dự thảo 

Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại các đơn vị thuộc Bộ Tư 

pháp năm 2021; xây dựng Công văn về tiêu chí chấm điểm thi đua các Sở Tư 

pháp năm 2021; góp ý, hoàn thiện tiêu chí chấm điểm thi đua theo yêu cầu của 

Vụ Thi đua khen thưởng; xây dựng báo cáo 06 tháng về công tác thi đua khen 

thưởng gửi Cụm thi đua số III... 

Ở địa phương, các trợ giúp viên pháp lý thi đua thực hiện vụ việc TGPL 

đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng. Trong 06 tháng đầu năm 2021, trợ giúp viên 

pháp lý trong toàn quốc thực hiện được 1.726 vụ việc thành công, hiệu quả.  

9. Kinh phí, cơ sở vật chất 
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a) Ở Trung ương 

- Về công tác tài chính – kế toán: Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và tài 

chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về 

việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Thông tư liên tịch số 

03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 

22/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi 

thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. 

 Việc lập dự toán, thanh quyết toán các hoạt động của Cục bảo đảm chặt 

chẽ, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

- Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cục TGPL: 

Triển khai các công việc để chuẩn bị cho việc đầu tư xây dựng trụ sở Cục 

TGPL, năm 2021, Cục TGPL đã phối hợp chặt chẽ với Cục Kế hoạch - Tài 

chính, đồng thời, Cục đã chủ động làm việc với Kho bạc Trung ương, Trung tâm 

đấu thầu qua mạng quốc gia thực hiện thủ tục chuẩn bị cho việc xây dựng trụ sở 

của Cục. Đây là năm đầu tiên các dự án xây dựng trụ sở thực hiện theo Luật Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) và 

một hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành (khoảng gần 10 văn bản) với 

nhiều nội dung mới, phức tạp; đồng thời chủ đầu tư được quy định rất nhiều 

trách nhiệm mới...  

Ngay sau khi nhận được thông báo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư (trên cơ 

sở Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành xuất 

vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp Bộ phận kết cấu công 

trình năm 2020 và Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 của Bộ Xây 

dựng về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ 

Xây dựng), Cục TGPL đã chủ động thực hiện các công việc của giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư, cụ thể: xây dựng Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ về việc phê duyệt quy mô 

đầu tư xây dựng dự án Trụ sở Cục Trợ giúp pháp lý; nghiên cứu, xây dựng dự 

toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu 

để triển khai ngay sau khi phê duyệt quy mô đầu tư; chuẩn bị thực hiện các gói 

thầu, các công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, Cục đã làm việc với 

Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội về quy trình điều chỉnh tổng mặt bằng 

và phương án kiến trúc; làm việc với Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hà 

Nội về quy trình, thủ tục giao đất, đồng thời, có công văn yêu cầu đơn vị này 
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cung cấp thông tin chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc giới ô 

đất E4-CQ1,  Khu  đô  thị  mới  Tây  Nam  Kim Giang I.  

b) Ở địa phương 

Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay cơ sở vật chất phục vụ cho 

công tác TGPL về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu công tác, nhiều Trung tâm 

có trụ sở làm việc độc lập với Sở, một số Trung tâm được cấp xe ô tô phục vụ 

cho hoạt động TGPL tại cơ sở (21 Trung tâm), bàn ghế, máy vi tính và các trang 

thiết bị phục vụ cho công việc được trang bị đầy đủ.  

Tuy nhiên, vẫn còn không ít Trung tâm trụ sở làm việc chưa thuận lợi, 

hạn chế về phòng làm việc, có nơi chưa có phòng tại tầng 1 khiến cho việc tiếp 

các đối tượng đến yêu cầu TGPL gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả 

công việc. 

10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL 

Trong toàn hệ thống TGPL đã thực hiện việc ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin trong quản lý điều hành đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid 19 

đang diễn biến phức tạp.  

a) Ở Trung ương 

Cục tiếp tục vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống quản lý tổ chức và 

hoạt động TGPL; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương trong quá trình vận 

hành Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; tiếp tục tổng hợp ý kiến đề 

xuất hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL. Ngoài 

ra, Cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xử lý các vấn đề liên quan tới 

trích xuất số liệu thống kê báo cáo từ hệ thống của địa phương; rà soát, đề xuất 

phương án khai thác hiệu quả và xử lý đối với các Hệ thống phần mềm của Cục 

đang sử dụng; thực hiện tiếp nhận thông tin đường dây nóng, tiếp nhận, xử lý ý 

kiến phản ánh từ các tổ chức, cá nhân nói chung và người được TGPL nói riêng 

về hoạt động TGPL trên toàn quốc; cập nhật, đăng tải danh sách tổ chức thực 

hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên toàn quốc theo quy định của Luật 

TGPL; quản trị, vận hành, duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử TGPL 

Việt Nam. 

b) Ở địa phương 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động TGPL được 100% các 

Trung tâm thực hiện. Theo báo cáo, các Trung tâm thường xuyên cập nhật thông 

tin về tổ chức, người thực hiện TGPL, thông tin việc, vụ việc TGPL lên Hệ 

thống Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL; đồng thời ứng dụng công nghệ 

thông tin để trích xuất các thống kê, báo cáo phục vụ cho công tác quản lý, theo 

dõi và hoạt động TGPL của Trung tâm. Để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng 
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công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL của mình, nhiều Trung tâm đã ban 

hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn việc cập nhật thông tin lên Hệ 

thống Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL.  

II. Đánh giá chung 

Sáu tháng đầu năm, mặc dù bối cảnh kinh tế - xã hội, nhất là đại dịch 

Covid 19 tiếp tục tác động lớn đến việc triển khai công tác chung của toàn 

ngành, nhưng toàn hệ thống TGPL đã sớm xác định các nhiệm vụ công tác trọng 

tâm để triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, kịp thời đề 

xuất nhiệm vụ mới và đã đạt được những kết quả rất đáng được ghi nhận. 

1. Những thuận lợi 

a) Ở Trung ương: Với tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến rất phức 

tạp, thực hiện phòng chống dịch ngay từ đầu năm và phải thực hiện chế độ giãn 

cách (làm việc tại cơ quan từ 30 - 70%) trong gần 02 tháng nhưng được sự quan 

tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, tập thể công chức, viên chức, người lao 

động Cục TGPL đã tập trung cao độ, chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các 

nhóm nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ và chất lượng; 

nhiều hoạt động của Cục được triển khai bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành bảo đảm công 

việc của đơn vị không bị chậm, gián đoạn. Một số công việc không có trong Kế 

hoạch đã được Cục chủ động đề xuất Lãnh đạo Bộ để triển khai thực hiện (như 

xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg). Trong số văn bản Cục tham mưu để Bộ ban hành đã tháo gỡ 

được khó khăn, vướng mắc, bất cập của địa phương (Thông tư số 02/2021/TT-

BTP; Thông tư số 03/2021/TT-BTP). Công tác quản lý, điều hành của Cục tuân 

thủ theo Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục. Tiếp tục triển khai 

hiệu quả Luật TGPL năm 2017; nâng cao số lượng cũng như chất lượng dịch vụ 

TGPL, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Ngay từ đầu năm, đồng chí Cục 

trưởng đã chỉ đạo các đồng chí Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn nắm bắt, 

theo dõi sát sao tình hình tổ chức và triển khai công tác TGPL tại các địa 

phương thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời báo cáo lại Lãnh đạo Cục hoặc báo 

cáo tại các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục. Từ đó kịp thời đề ra các giải pháp 

để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương. 

b) Ở địa phương: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp 

ở các địa phương, tuy nhiên, cùng với định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của 

Trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Sở Tư pháp và với sự nỗ 

lực, quyết tâm cao của các Trung tâm nên công tác TGPL 06 tháng đầu năm 

2021 của các Trung tâm đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Theo báo 

cáo số liệu 06 tháng đầu năm 2021, số lượng trợ giúp viên pháp lý tăng mặc dù 
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tổng số biên chế giảm; số lượng vụ việc thực hiện TGPL, số lượng vụ việc thụ 

lý mới, số lượng vụ việc tham gia tố tụng, số lượng vụ việc tham gia tố tụng thụ 

lý mới, số lượng vụ việc kết thúc đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tổ chức bộ 

máy của Trung tâm được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo 

đảm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ trợ giúp viên pháp lý của Trung 

tâm được nâng cao về chất lượng, tăng về số lượng và hiện nay là đội ngũ nòng 

cốt cung cấp dịch vụ TGPL cho người dân.  

Không chỉ tăng về số lượng vụ việc mà chất lượng vụ việc TGPL ngày 

càng được nâng cao, tất cả số vụ việc tố tụng thẩm định đều đạt chất lượng tốt. 

Nhiều vụ việc thành công, hiệu quả. 

Hoạt động truyền thông được thực hiện linh hoạt và sáng tạo nhằm thích 

ứng với tình hình dịch bệnh mà vẫn bảo đảm được việc cung cấp thông tin cho 

người dân, giúp người dân tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ TGPL. 

Nhiều phóng sự, chuyên mục truyền thông thu hút được sự quan tâm của người 

dân trên địa bàn và nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, tổ chức tại địa 

phương. 

Hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn về TGPL nói 

chung và đặc biệt là phối hợp trong hoạt động tố tụng đã có nhiều chuyển biến. 

Qua thời gian, bằng hiệu quả của công việc, hoạt động TGPL hiện nay đã 

khẳng định được vị trí, vai trò của mình và được các cơ quan, tổ chức hữu quan 

ghi nhận trong đó các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ đó giúp tăng 

số lượng vụ việc do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông tin, 

thông báo. 

Các hoạt động khác như: nghiên cứu chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ 

TGPL, ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê báo cáo công tác định kỳ, đột 

xuất nhìn chung cũng được các Trung tâm triển khai bài bản, đúng quy định. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, công tác 

TGPL vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc, cụ thể:  

a) Ở Trung ương: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên các hoạt động 

Hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra ở địa phương năm 2021 của Cục phần lớn 

chưa được triển khai trong 06 tháng đầu năm. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021 về việc cắt giảm tối thiểu 50% 

kinh phí hội nghị, hội thảo, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ , cơ 

quan Trung ương , địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác 

còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng , chống dịch Covid 19 nên Kế 

hoạch tổ chức hoạt động Hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra ở địa phương 

năm 2021 của Cục tiếp tục phải điều chỉnh cắt giảm. 
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b) Ở địa phương 

* Khó khăn về hoạt động do tình hình dịch bệnh Covid 19  

Tình hình dịch bệnh Covid không chỉ ảnh hưởng đến việc cấp kinh phí mà 

nhiều hoạt động khác của các Trung tâm cũng bị ảnh hưởng như: hoạt động 

truyền thông tại cơ sở triển khai không bảo đảm theo kế hoạch đề ra; hoạt động 

tổ chức tập huấn cho đội ngũ người thực hiện TGPL; hoạt động kiểm tra liên 

ngành về TGPL trong tố tụng bị ảnh hưởng, nhiều tỉnh đã phải hoãn và chưa biết 

khi nào có thể tiếp tục triển khai được. 

Do việc giãn cách xã hội nên việc tiếp nhận và thực hiện TGPL cho người 

dân cũng đã gặp khó khăn, cụ thể: (1) hạn chế người dân trực tiếp đến trụ sở tổ 

chức thực hiện TGPL yêu cầu TGPL; (2) hạn chế người thực hiện TGPL tiếp 

xúc, gặp gỡ người được TGPL, nhiều tỉnh có yêu cầu để gặp bị can, bị cáo tại 

địa bàn xã thì phải có sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc để gặp bị can 

đang bị tạm giam thì người thực hiện TGPL cần có xét nghiệm Covid âm tính… 

Đặc biệt, hiện nay tại các tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng 

Nai... và một số tỉnh thuộc khu vực Nam bộ việc triển khai các hoạt động TGPL 

gặp khó khăn hơn (như tại thành phố Hồ Chí Minh việc tham gia lấy lời khai, 

xác minh vụ việc, thu thập chứng cứ, chứng minh cho vụ án hầu như không thực 

hiện được do các địa bàn bị phong tỏa; tại Bình Dương thì 50% số trợ giúp viên 

pháp lý và chuyên viên được điều động tham gia vào các tuyến đầu chống dịch 

làm nhiệm vụ ghi chép, nhập liệu thông tin y tế, thông tin tiêm chủng của địa 

phương, một số trợ giúp viên pháp lý được điều động đến các địa bàn có dịch để 

hỗ trợ các cơ quan chức năng dập dịch, nhiều trợ giúp viên pháp lý sống trong 

khu vực bị phong tỏa nên không thể đến cơ quan....; tại Đồng Nai, các cơ quan 

tiến hành tố tụng hiện tại đã ngừng các hoạt động xét xử, điều tra...). Thực trạng 

này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của 

các trợ giúp viên pháp lý. 

 * Khó khăn, bất cập khác: 

- Về phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ 

chức khác trên địa bàn 

 Một số cơ quan tiến hành tố tụng chưa quan tâm đầy đủ và chưa phối hợp 

tốt trong hoạt động tố tụng; chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong việc 

giải thích, hướng dẫn về quyền được TGPL dẫn đến tình trạng các bị can, bị cáo, 

đương sự từ chối quyền được TGPL khi được giải thích về quyền này. Việc giới 

thiệu đối tượng TGPL chủ yếu tập trung vào trẻ em và người bị buộc tội từ đủ 

16 tuổi đến dưới 18 tuổi (Đắc Nông, Cà Mau, Quảng Bình, Ninh Bình, Hải 
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Phòng, Thanh Hóa,...); chưa giới thiệu được nhiều người được TGPL khi tham 

gia tố tụng; nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong 

vụ án dân sự, người khởi kiện trong vụ án hành chính đến Trung tâm (Kiên 

Giang, Ninh Bình, Hải Phòng). 

Có nơi, nhận thức của các cơ quan, ban, ngành khác tại địa phương chưa 

thật sự đúng và đầy đủ, chưa hiểu hết tầm quan trọng của hoạt động TGPL nên 

Trung tâm gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động truyền thông tại cơ sở 

(Bình Định, Bắc Giang,...).  

- Về số lượng trợ giúp viên pháp lý 

Mặc dù số lượng trợ giúp viên pháp lý tăng so với 6 tháng đầu năm 2020 

nhưng so với nhu cầu về TGPL của người dân ngày càng tăng trong thực tế thì 

số lượng trợ giúp viên pháp lý như hiện nay (666 người) còn quá ít. Đặc biệt, 

hiện nay ở một số địa phương số lượng trợ giúp viên pháp lý có rất ít (Đà Nẵng 

02, Kon Tum 03, Sóc Trăng 03, Lai Châu 04,...), điều này gây khó khăn không 

nhỏ cho hoạt động thực hiện vụ việc TGPL trên địa bàn nhất là đối với các tỉnh 

miền núi. 

- Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL 

Hệ thống hiện vẫn đang hoàn thiện nên còn một số khó khăn như: Hệ 

thống chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh trong thực tế; chất lượng 

đường truyền còn hạn chế; việc cập nhật quá trình thực hiện các vụ việc TGPL 

và các file đính kèm lên phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động TGPL còn tốn 

thời gian, đối với địa phương có nhiều vụ việc TGPL, số lượng trợ giúp viên 

pháp lý ít còn gặp khó khăn trong việc đáp ứng được thời gian cập nhật và 

nghiên cứu nâng cao chất lượng vụ việc TGPL; hệ thống máy móc tại đơn vị 

còn thiếu thốn; các luật sư có tuổi thường lúng túng trong thao tác cập nhật vụ 

việc. 

- Về kinh phí: Ở địa phương, khó khăn về kinh phí là khó khăn lớn nhất 

do tất cả các Trung tâm TGPL nhà nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, mức 

kinh phí cấp cho hoạt động TGPL năm 2021 ở các địa phương bị giảm hẳn so 

với năm 2020. Hiện tại nguồn kinh phí từ Trung ương theo Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/016 của Thủ tướng Chính phủ hiện dừng cấp cho 

các tất cả các địa phương (46 tỉnh) chưa tự cân đối được ngân sách trong khi đó 

nguồn kinh phí từ địa phương cấp không đủ để triển khai hoạt động của Trung 

tâm; kinh phí nghiệp vụ được cấp ít, không đủ chi trả vụ việc TGPL (ví dụ: 

Nghệ An, Cao Bằng, Vĩnh Long, Sóc Trăng... kinh phí cho hoạt động truyền 

thông chưa được bảo đảm; Trung tâm tỉnh Kon Tum thậm chí không có kinh phí 
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để cấp trang phục cho trợ giúp viên pháp lý....). 

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC CHỦ YẾU NHỮNG 

THÁNG CUỐI NĂM 2021  

Những tháng cuối năm, tình hình thế giới và trong nước được dự báo tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vẫn đang có nhiều diễn 

biến rất phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tư pháp nói chung và công 

tác TGPL nói riêng. 

Ở địa phương, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam (các tỉnh/thành phố: Hồ Chí 

Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An,...) dự báo mấy tháng cuối năm sẽ ảnh 

hưởng lớn đến công việc, cuộc sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những 

người thuộc diện được TGPL, có thể làm gia tăng số lượng hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các diện người được TGPL khác. Tuy nhiên, do quy định giãn cách 

phòng chống dịch bệnh Covid 19 ở một số địa phương nên số lượng vụ việc 

TGPL thực hiện trong những tháng cuối năm có thể bị ảnh hưởng. 

Trước bối cảnh đó, phát huy những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu 

năm 2021, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện trong thực hiện 

công tác TGPL 06 tháng đầu năm như đã nêu trên; bám sát chỉ đạo của Đảng, 

Quốc Hội, Chính phủ; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Báo cáo sơ kết công 

tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2021, công tác TGPL cần xác định các nhiệm vụ 

và giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Xây dựng văn bản về TGPL 

a) Ở Trung ương 

- Hoàn thiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên 

tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ngày 23/6/2016 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp 

lý trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành. 

- Tham mưu để Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-

TTg ngày 08/8/2016. 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện văn bản của Bộ Tư pháp quy định về 

tiêu chí vụ việc tham gia tố tụng hiệu quả, thành công và mẫu vụ việc TGPL 

thành công, điển hình. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ xây dựng 

thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đổi mới 

công tác TGPL giai đoạn 2021 - 2025 trình Thủ tướng Chính phủ. 



 20 

- Triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả và 

uy tín của các cơ quan, tổ chức TGPL nhà nước giai đoạn 2022 – 2026; triển 

khai nghiên cứu về việc tích hợp dữ liệu về người thuộc diện được TGPL trong 

cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, thiết kế hệ thống để người dân có thể yêu cầu 

TGPL trực tuyến. 

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản, kế hoạch theo tiến độ như: Kế hoạch 

công tác năm 2022; Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2022; Kế 

hoạch cho người khuyết tật năm 2022 và Công văn ban hành chỉ tiêu vụ việc 

tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022. 

b) Ở địa phương 

Triển khai hiệu quả các văn bản trong lĩnh vực TGPL; kịp thời chỉ đạo 

ban hành hoặc tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật TGPL 

năm 2017 và các văn bản có liên quan đến công tác TGPL làm căn cứ triển khai 

các hoạt động TGPL tại địa phương. 

2. Công tác quản lý trợ giúp pháp lý 

a) Ở Trung ương 

- Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi việc triển khai Luật TGPL và các văn bản 

hướng dẫn thi hành ở 63 địa phương trong toàn quốc...; xây dựng các văn bản 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc; xây dựng công văn về 

việc trả lời đơn thư của người dân về TGPL.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL theo Kế 

hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp và Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về kết quả 

thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025 khi Thông báo 

được ban hành. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép TGPL trong các Chương trình an sinh xã 

hội và các Chương trình bảo đảm công bằng xã hội khác; hướng dẫn, theo dõi 

việc thực hiện chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại 

các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn. 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2000 

của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Quyết định số 1472/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

121/2020/QH14; Quyết định số 2232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 

2021 - 2025; Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình TGPL người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ 
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thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp 

bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.  

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng chính sách TGPL cho người nghèo, đồng 

bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn 

giai đoạn tới theo phân công của cấp có thẩm quyền. 

- Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp 

và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động TGPL của luật sư; phối hợp tìm các 

giải pháp thu hút luật sư tham gia các hoạt động TGPL. 

- Tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2021 cho các địa phương 

(việc kiểm tra sẽ căn cứ vào tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid 19 tại địa phương có người dự kiểm tra và trên phạm vi cả nước).  

-  Kiểm tra công tác TGPL tại một số địa phương (việc kiểm tra sẽ căn cứ 

vào tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại địa 

phương kiểm tra và trên phạm vi cả nước). 

b) Ở địa phương 

- Các địa phương, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

bệnh Covid cần có Kế hoạch cụ thể để khi hết giãn cách xã hội có thể hoàn 

thành các hoạt động theo kế hoạch năm. Đặc biệt, bảo đảm cân đối công việc để 

người thực hiện TGPL đảm nhận các vụ việc tham gia tố tụng khi các tòa án tiếp 

tục xét xử; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, chú ý các vụ việc TGPL 

phát sinh do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid 19. 

3. Công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

a) Ở Trung ương 

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt động liên ngành về 

TGPL trong hoạt động tố tụng 2021. 

- Hướng dẫn, giải đáp, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện công tác 

phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng. 

- Nghiên cứu việc xây dựng Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và 

Bộ Công an về người thực hiện TGPL trực trong tố tụng hình sự. 

b) Ở địa phương 

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan tiến hành tố tụng để có các 

giải pháp khắc phục khó khăn của dịch bệnh Covid 19 đối với hoạt động TGPL 

trong tố tụng. Đồng thời, các Trung tâm tích cực phối hợp với các cơ quan tổ 

chức có liên quan tại địa phương (Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Phụ nữ, Hội 
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Người khuyết tật...), tạo sự kết nối giữa người dân với hoạt động TGPL. Chú ý 

việc phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong hoạt động giới thiệu người 

thuộc diện được TGPL với Trung tâm theo quy định tại Thông tư số 

03/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

4. Công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý  

a) Ở Trung ương 

- Quản lý, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam. 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổ chức và 

hoạt động TGPL: hướng dẫn, theo dõi địa phương thực hiện Hệ thống Quản lý tổ 

chức và hoạt động TGPL; vận hành hiệu quả, hoàn thiện, nâng cấp Phần mềm 

Quản lý tổ chức và hoạt động TGPL đáp ứng yêu cầu của công tác TGPL ... 

- Thực hiện truyền thông về công tác TGPL trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, cụ thể: xây dựng nội dung phóng sự, vụ việc thành công về TGPL 

cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng thông điệp TGPL trên 

kênh truyền thông. Ngoài ra, tiếp tục viết các tin, bài báo viết, báo điện tử trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử TGPL... 

- Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về TGPL theo quy định. 

- Cập nhật, đăng tải danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện 

TGPL trên toàn quốc theo quy định của Luật TGPL. 

b) Ở địa phương 

- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin lên Hệ thống Quản lý tổ 

chức và hoạt động TGPL. 

- Tiếp tục cải tiến cách thức truyền thông để người dân có vướng mắc 

pháp luật biết; tăng cường sử dụng hình thức yêu cầu TGPL qua đường bưu 

điện, gửi thư điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin... 

5. Công tác hợp tác quốc tế  

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện các công việc để phê duyệt 

Văn kiện dự án Dự án tăng cường TGPL cho người nghèo và đối tượng yếu thế. 

- Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án EUJULE, UNICEF... 

theo Kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Thực hiện báo cáo các kết quả hợp tác, triển khai các Chương trình theo 

yêu cầu. 

6. Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng  

a) Ở Trung ương 
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- Sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của 

các đơn vị thuộc Cục theo Đề án vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt; 

thực hiện đề xuất, kiện toàn quy hoạch các chức danh lãnh đạo theo quy định… 

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 

ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

và Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của Bộ Tư pháp. 

- Triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo quy định của 

Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

- Thực hiện chế độ chính sách; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, 

viên chức theo đúng quy định và yêu cầu của đơn vị; thực hiện các công việc 

khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. 

b) Ở địa phương 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ 

người thực hiện TGPL theo đúng tinh thần của Luật TGPL năm 2017 và các văn 

bản có liên quan. Chú ý việc tham mưu để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí số 

lượng người làm việc theo kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo sơ kết 05 năm 

triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025 (Báo 

cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021).  

- Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ người thực hiện TGPL, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh phức 

tạp Cục TGPL chưa tổ chức được các Hội nghị, hội thảo, tập huấn theo Kế 

hoạch đề ra. 

7. Công tác thi đua, khen thưởng 

a) Ở Trung ương 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Cục và của 

Bộ; thực hiện bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

- Thực hiện chấm điểm thi đua các Sở Tư pháp đối với lĩnh vực TGPL. 

- Phát động thi đua triển khai thực hiện Luật TGPL và Đề án đổi mới 

công tác TGPL giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách để vinh danh những trợ giúp viên pháp 

lý, luật sư thực hiện TGPL tiêu biểu trong thực hiện vụ việc tham gia tố tụng. 
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b) Ở địa phương 

- Các trợ giúp viên pháp lý tiếp tục thi đua thực hiện các nhiệm vụ được 

giao, tập trung vào thực hiện vụ việc TGPL đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng. 

- Kịp thời gửi các thông tin liên quan đến tiêu chí chấm điểm trong lĩnh 

vực TGPL để Cục TGPL làm cơ sở chấm điểm thi đua cho các Sở Tư pháp 

trong lĩnh vực TGPL. 

8. Công tác khác   

8.1. Công tác rà soát, góp ý, thẩm định, hệ thống hóa, theo dõi thi hành 

văn bản QPPL về TGPL: rà soát thường xuyên các văn bản pháp luật về TGPL 

theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

8.2. Công tác nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, tập huấn:  

- Nghiên cứu việc xây dựng văn bản quy định, công nhận ngày truyền 

thống, hưởng ứng TGPL Việt Nam. 

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu phục vụ xây dựng các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật TGPL và công tác quản lý nhà nước về TGPL; xây 

dựng tài liệu tập huấn về nghiệp vụ TGPL; kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố 

tụng hình sự, dân sự, hành chính; kỹ năng TGPL cho các đối tượng đặc thù (trẻ 

em, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, người bị 

nhiễm HIV...), những vụ việc TGPL phát sinh do ảnh hưởng, tác động của dịch 

bệnh Covid 19 và tổ chức các lớp tập huấn khi điều kiện cho phép.  

8.3. Đề xuất nội dung TGPL trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

trong Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

8.4. Công tác tài chính - kế toán và quản lý công sản: Lập dự toán chi tiết 

tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2021 sau khi được Bộ trưởng giao; thực hiện 

việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2021 theo đúng 

quy định; rà soát, kiểm kê tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, thanh lý 

đối với các tài sản hết hạn sử dụng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc 

theo dự toán được giao và quy định của pháp luật. 

8.5. Công tác xây dựng trụ sở Cục: thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 

khởi công xây dựng Dự án trụ sở Cục. 

8.6. Ở địa phương, chú ý việc tham mưu để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố 

trí kinh phí thực hiện vụ việc TGPL phức tạp, điển hình theo kiến nghị của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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Tư pháp tại Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021. 

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TGPL 

Bên cạnh thực hiện các giải pháp mang tính chất thường xuyên như: Tiếp 

tục tập trung triển khai có hiệu quả Luật TGPL 2017 và các văn bản có liên 

quan; tập trung nguồn lực thực hiện các vụ việc TGPL; nâng cao chất lượng dịch 

vụ TGPL gắn với nỗ lực thực hiện được nhiều các vụ việc hiệu quả, thành công; 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ TGPL; tăng cường công tác phối hợp 

trong hoạt động TGPL... thì toàn hệ thống TGPL cần xác định một số giải pháp 

mới, phù hợp với dự kiến bối cảnh những tháng cuối năm, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới lề lối, tác phong làm 

việc; phối hợp hoặc tham mưu cho cấp trên phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các 

Bộ, Ban, Sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác TGPL từ 

Trung ương đến địa phương; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để 

có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ. Các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 kịp thời, linh hoạt điều 

chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều 

kiện thực tế để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tính đến những 

nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc bổ sung. 

2. Tận dụng triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành tổ chức và hoạt động TGPL; động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá 

nhân nỗ lực đạt kết quả cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

nghiên cứu kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan. 

3. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về hoạt động TGPL; kịp 

thời lan tỏa các cách làm hay, hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ phù hợp 

với tình hình dịch covid 19. 

4. Tiếp tục chủ động thiết lập, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về 

TGPL với các nước, các tổ chức quốc tế theo quy định, góp phần hỗ trợ hoạt 

động TGPL.  

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Lãnh đạo Bộ Tư pháp 

- Đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm đến lĩnh vực TGPL khi xây dựng văn 

bản hoặc làm việc với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong bối cảnh Bộ 

xây dựng Đề án nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả và uy tín của các cơ 

quan, tổ chức TGPL nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 để thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực 

tiếp đến các hoạt động TGPL; đồng thời Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối 
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cao đã trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Đề án xét xử trực tuyến, 

Cục TGPL đề xuất Lãnh đạo Bộ cho phép nghiên cứu nâng cao, mở rộng, đẩy 

nhanh thực hiện nhiệm vụ được giao về công nghệ thông tin TGPL tại Chương 

trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, kịp thời đáp ứng yêu cầu tranh tụng trực tuyến và 

các hoạt động TGPL trực tuyến, điện tử khác. 

- Đề nghị Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm biên chế công chức của Cục 

TGPL để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng trong tình tình mới; quan 

tâm bố trí, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương quan 

tâm bố trí nguồn kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm nguồn lực thực hiện công 

tác TGPL theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng đối với cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng.  

2. Đối với Lãnh đạo Sở Tư pháp 

- Đề nghị Sở Tư pháp chủ động trong phạm vi, khả năng tạo điều kiện tăng 

cường năng lực Trung tâm TGPL nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quan tâm, chỉ đạo Trung tâm chủ động khắc phục 

khó khăn trong tình hình dịch bệnh để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bảo 

đảm kinh phí vụ việc TGPL; ưu tiên bố trí, sắp xếp số lượng người làm việc cho 

Trung tâm, ưu tiên bố trí ngân sách từ số bổ sung cân đối ngân sách hàng năm 

đối với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ cho việc thực hiện vụ 

việc TGPL phức tạp, điển hình như đề nghị của Bộ Tư pháp tại điểm 3, mục III 

Báo cáo sơ kết 05 triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 

2015 - 2025 (Báo cáo số 141/BC-BTP ngày 14/7/2021). 

Trên đây là báo cáo tình hình công tác TGPL 06 tháng đầu năm và nhiệm 

vụ công tác những tháng cuối năm 2021, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng báo 

cáo Thứ trưởng. 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c) 

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c); 

- Vụ TCCB, VP Bộ, Vụ KHTC (để 

p/h); 

- 63 Sở Tư pháp tỉnh, thành phối trực 

thuộc TW (để p/h); 

- 63 Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW (để th/h); 

- Các Phó Cục trưởng (để th/h); 

- Các đơn vị thuộc Cục TGPL (để th/h); 

- Lưu: VT, VP. 

     CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

   Cù Thu Anh 

 



 27 

 


	loai_1_name

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-09-01T12:04:00+0700
	Việt Nam
	Cù Thu Anh<anhct@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-01T14:35:03+0700
	Việt Nam
	Cục Trợ giúp pháp lý<ctgpl@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-01T14:35:22+0700
	Việt Nam
	Cục Trợ giúp pháp lý<ctgpl@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-01T14:35:31+0700
	Việt Nam
	Cục Trợ giúp pháp lý<ctgpl@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-09-01T14:35:50+0700
	Việt Nam
	Cục Trợ giúp pháp lý<ctgpl@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




