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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về phối hợp trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng năm 2021 

 

Thực hiện 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, Tòa 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 (sau đây viết tắt 

là Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT) và Kế hoạch số 12/KH – HĐPH ngày 05 

tháng 03 năm 2021 phối hợp liên nghành (gọi tắt là PHLN) về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; Hội đồng PHLN ban hành Kế 

hoạch kiểm tra và tự kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 

năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng theo các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2018/TTLT và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng PHLN tỉnh Lào Cai năm 2021. 

- Thông qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng công tác phối hợp về 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở các địa phương, những kết quả đạt được, 

thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân; phát hiện những vấn đề 

mới phát sinh trong thực tiễn để có giải pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị, đề 

xuất để thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT trên địa bàn tỉnh 

trong những năm tiếp theo. 

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả và không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra; đảm bảo triển khai đồng bộ, 

thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm; 

nội dung kiểm tra đảm bảo thiết thực, đúng quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý 

trong hoạt động tố tụng. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Đoàn kiểm tra 

- Trưởng Đoàn kiểm tra: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng PHLN. 

- Thành viên Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp, Công an, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và một số thành viên Tổ giúp việc Hội đồng PHLN. 



2. Đối tượng kiểm tra và thành phần làm việc 

2.1.Đối tượng kiểm tra 

a) Các đơn vị kiểm tra trực tiếp 

Cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân) và nhà tạm giữ tại huyện Bát Xát, huyện Mường Khương và TP Lào Cai. 

b) Các đơn vị tự kiểm tra 

Cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân) huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên, thị xã Sa Pa, huyện Bảo Thắng, huyện Bắc 

Hà, huyện Si Ma Cai, Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai và các Đồn biên phòng 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2.2. Thành phần làm việc 

- Mời đại diện Thường trực huyện ủy phụ trách công tác Tư pháp tham dự khi 

Đoàn kiểm tra làm việc tại các huyện Bát Xát, huyện Mường Khương và Thành phố 

Lào Cai. 

- Thành phần tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra tại các đơn vị kiểm tra trực 

tiếp gồm: 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng. 

+ Một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ quản lý cơ sở giam 

giữ và các thành phần khác do các đơn vị bố trí mời tham dự. 

+ Đại diện lãnh đạo các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện (nếu có). 

+ Trợ giúp viên pháp lý của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 6, Chi nhánh Trợ 

giúp pháp lý số 5 và trợ giúp viên Trung tâm TGPL. 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA  

1. Nội dung kiểm tra 

Các hoạt động phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT (nội dung cụ thể như đề cương báo cáo 

gửi kèm theo Kế hoạch này). 

2. Phương pháp kiểm tra  

2.1.Trực tiếp kiểm tra 

Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện 

Bát Xát, huyện Mường Khương và Thành phố Lào Cai, nghe đại diện các cơ quan 

tiến hành tố tụng, quản lý nhà tạm giữ trên địa bàn huyện trình bày báo cáo chung về 

tình hình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (theo mẫu đề 

cương báo cáo gửi kèm Kế hoạch, số liệu báo cáo: năm 2020 đến tháng 10/2021), 

kiểm tra hồ sơ một số vụ án, vụ việc cơ quan tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết 

trong năm 2021 (từ 01/01/2021 đến 30/9/2021), tiếp xúc với một số Điều tra viên, 

Kiểm sát viên, Thẩm phán, người đang bị tạm giữ, tạm giam để đánh giá chất lượng, 

hiệu quả công tác phối hợp cũng như việc giải thích về quyền được TGPL và thông 

báo, thông tin về TGPL. 



2.2. Tự kiểm tra 

Đối với các đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra trực tiếp, đề nghị các 

đơn vị tiến hành tự kiểm tra và gửi báo cáo bằng văn bản theo mẫu báo cáo (số 

liệu từ 01/11/2020 đến 31/10/2021) về cơ quan thường trực Hội đồng PHLN (Sở 

Tư pháp) trước ngày 08 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng PHLN 

ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN KIỂM TRA  

1. Tại Thành phố Lào Cai 

- Thời gian kiểm tra: ngày 10  tháng 11 năm 2021 (bắt đầu từ 8 giờ 30 phút). 

- Địa điểm làm việc: Do ông an Thành phố Lào Cai bố trí. 

- Thành phần làm việc với Đoàn: Tất cả thành phần quy định tại điểm 2.2 mục 

II Kế hoạch này (nhờ Công an Thành phố Lào Cai mời giúp). 

2. Tại huyện Bát Xát 

- Thời gian kiểm tra: ngày 9  tháng 11 năm 2021 (bắt đầu từ 8 giờ 30 phút). 

- Địa điểm làm việc: Do công an huyện Bát Xát bố trí. 

- Thành phần làm việc với Đoàn: Tất cả thành phần quy định tại điểm 2.2 mục 

II Kế hoạch này (nhờ Công an huyện Bát Xát mời giúp). 

3. Tại huyện Mường Khương 

- Thời gian kiểm tra: ngày 10 tháng 11 năm 2021 (bắt đầu từ 8 giờ 30 phút). 

- Địa điểm làm việc: Do công an huyện Mường Khương bố trí. 

- Thành phần làm việc với Đoàn: Tất cả thành phần quy định tại điểm 2.2 mục 

II Kế hoạch này (nhờ Công an huyện Mường Khương mời giúp). 

(Căn cứ vào tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của tỉnh, thời gian kiểm tra có 

thể thay đổi, HĐPH sẽ có thông báo cụ thể sau). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Hội đồng PHLN, thành viên Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung 

kiểm tra và sắp xếp bố trí công việc tham gia đầy đủ, đúng thời gian theo Kế hoạch 

và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Thành viên của các ngành Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân 

dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống kê, tổng hợp số liệu vụ việc đã thụ lý, 

giải quyết của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành, đồng thời có ý kiến tại 

buổi kiểm tra về trách nhiệm của ngành trong thực hiện các quy định của Thông tư 

liên tịch số 10/2018/TTLT. 

- Các thành viên trong đoàn trực tiếp hoặc cử thành viên tổ giúp việc thực 

hiện kiểm tra một số hồ sơ vụ án có đối tượng thuộc diện TGPL tại các đơn vị Tòa 

án nhân dân, Công an huyện. Trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện công tác thông 

tin truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý, kiểm tra các địa điểm niêm yết 

Bảng thông tin, Hộp tin TGPL.  



 2. Các đơn vị được kiểm tra trực tiếp xây dựng báo cáo (theo Đề cương 

báo cáo gửi kèm) và gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trước ngày Đoàn tiến hành 

tiến hành kiểm tra ít nhất 03 ngày làm việc, đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ 

email: dtloanh-stp@laocai.gov.vn, chuẩn bị nội dung, hồ sơ vụ án đã thụ lý, giải 

quyết trong năm 2021, mời thành phần tham dự và các điều kiện cần thiết phục vụ 

Đoàn kiểm tra theo quy định. 

3. Kinh phí và phương tiện: 

Chế độ kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra thực hiện theo chế độ hiện hành. 

Thành viên các ngành thuộc Đoàn kiểm tra Hội đồng PHLN chủ động bố trí 

phương tiện đi công tác, trường hợp không bố trí được phương tiện đề nghị thông tin 

về Sở Tư pháp trước 03 ngày Đoàn đi kiểm tra để sắp xếp, bố trí. 

4. Kế hoạch này thay cho Giấy mời. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, các thành viên Hội đồng PHLN, Tổ giúp việc Hội 

đồng PHLN, cơ quan tiến hành tố tụng các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo 

đúng nội dung và thời gian quy định. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, cần trao đổi đề nghị liên hệ 

tổ giúp việc Hội đồng PHLN (Đ/c Oanh, đt: 0947409496 ) để báo cáo Hội đồng và 

thống nhất giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng PHLN trung ương; 

- Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; 

- Toà án Nhân dân tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Huyện ủy huyện Bát Xát, Mường Khương,  

- Thành ủy Lào Cai; 

- Các thành viên Hội đồng PHLN; 

- Tổ giúp việc Hội đồng PHLN; 

     - Công an, VKSND, TAND các huyện, TP;  

    - Lưu: VT, TGPL 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Ngọc Quỳnh 
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