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KẾ HOẠCH
Công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2020
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu khoá III, nhiệm
kỳ 2019 – 2024; Nghị quyết số 08/NQ-BTV- HLG ngày 17/7/2019 của Ban
Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu và Nghị quyết số 02/NQ-BCH- HLG
ngày 10/01/2020 của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về chương
trình công tác Hội Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2020.
Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch công tác Hội
Luật gia tỉnh Lai Châu năm 2020 như sau:
I. Công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng:
1. Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm
kỳ 2020 – 2025 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Triển khai học tập, quán
triệt, thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành; các chủ trương phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh; các Chỉ thị, Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh về
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Tiếp tục thực hiện Chỉ
thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt
Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện
Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của
Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện
Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Hội Luật
gia các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 cho hội viên hội luật gia các cấp1.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/W ngày 15/5/2016 của
Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa (XII) về tăng cường
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Lồng ghép mở các hội nghị học tập quán triệt cấp tỉnh; cấp huyện và xã;

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. nêu
cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt Hội Luật gia các cấp, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho
cán bộ và hội viên luật gia các cấp.
3. Tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số
47-CT/TU, ngày 04/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh Lai
Châu2.
4. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên luật gia.
5. Tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của
tỉnh trong năm 2020 như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam;
kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; Đại hội thi đua yêu
nước tỉnh Lai Châu Lần thứ V; Đại hội thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt
Nam lần thứ III …
6. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng“Trang thông tin điện tử tổng
hợp” của Hội Luật gia tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động công
tác Hội cho Hội luật gia và cán bộ hội viên Hội Luật gia các cấp trong tỉnh.
II. Công tác phát triển hội viên và xây dựng tổ chức:
1. Tuyên truyền, vận động phát triển hội viên luật gia ở các cấp Hội, phấn
đấu năm 2020 kết nạp thêm ít nhất 150 hội viên.
2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; Hướng dẫn thành lập thêm các Chi
hội luật gia trực thuộc tỉnh; các Chi hội luật gia trực thuộc huyện, thành phố; Chi
hội luật gia các xã.
3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, Văn phòng Hội Luật gia tỉnh.
4. Tiếp tục rà soát và lập danh sách hội viên đề nghị Trung ương Hội Luật
gia Việt Nam cấp thẻ hội viên.
III. Tham gia xây dựng pháp luật:
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Có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch hướng dẫn riêng.
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1. Tổ chức các Hội nghị và tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các
dự án luật theo yêu cầu của TW Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh; Tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp
luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan ban, ngành các cấp
tổ chức.
2. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật; kiến nghị với các cơ quan
Nhà nước về những vấn đề xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và các hoạt
động tư pháp.
3. Tổ chức triển khai nghiên cứu đề xuất các dự án, đề tài nghiên cứu
phục vụ nâng cao hiệu quả công tác Hội Luật gia các cấp.
IV. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong
tỉnh, nhất là nhân dân ở các thôn bản tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.
Trong đó ưu tiên các các huyện còn nhiều xã chưa thành lập chi hội luật gia.
3. Phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm (Công an
tỉnh) tổ chức các hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy3.
4. Phối hợp với trại tạm giam Công an tỉnh trong công tác phổ biến giáo
dục pháp luật và kỹ năng sống cho người sắp chấp hành xong án phạt tù mỗi quý
01 lần. Phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố
mở hội nghị phổ biến pháp luật và kỹ năng sống cho những người đang tái hòa
nhập cộng đồng và người bị tạm giam, tạm giữ. Mỗi huyện, thành phố năm 01
lần4.
5. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực
hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng
khu dân cư. Phục vụ thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền,
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo vệ
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Theo Đề án của Công an tỉnh Lai Châu.

Theo Kế hoạch số 607/KH-UBND, ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai Đề án “Tăng
cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp xử
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lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ
giai đoạn 2018 – 2021”.
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công lý, công bằng, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và chủ động hội nhập
quốc tế.
6. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác tuyên
truyền, phố biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu” theo
Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về ban
hành chương trình phổ biến pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh
Lai Châu năm 2020.
7. Phối hợp với các cơ quan chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức
đoàn thể các cấp trong tỉnh tăng cường công tác xã hội hoá tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân theo Luật Phổ biến pháp luật. Tổ chức các
đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động cho nhân dân. Đặc biệt
là tham gia phối hợp tổ chức tốt “Ngày pháp luật”5.
8. Thông qua các hội viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác
viên tuyên truyền pháp luật; thông qua các hoạt động xét xử và các hoạt động tư
pháp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp
nhân dân.
9. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến về
pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và hoạt động của Hội.
10. Tiếp tục củng cố chất lượng và mở rộng mạng lưới cộng tác viên,
tuyên truyền viên của Hội Luật gia các cấp trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân.
11. Tiếp tục phối hợp thực hiện các Dự án do các tổ chức phi Chính phủ
và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hỗ trợ tại Lai Châu (Nếu có).
V. Công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý:
1. Thông qua Hội Luật gia các cấp, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ
giúp pháp lý của Hội Luật gia tỉnh; luật gia là tư vấn viên pháp luật, luật sư, bào
chữa viên để tư vấn, trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Đặc biệt ưu

5

Theo Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành chương trình phổ

biến pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật các cấp.
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tiên tư tổ chức các đợt vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho người
nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi vùng sâu,
vùng xa, biên giới còn khó khăn (có Kế hoạch riêng).
2. Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giam, tạm giữ và
người sắp chấp hành xong án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu,
nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố6.
3. Tích cực phối hợp hướng dẫn và tham gia hỗ trợ các hoạt động hoà giải
ở cơ sở giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân, góp
phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố khối đại đoàn
kết các dân tộc trong tỉnh.
4. Xây dựng các chương trình, Kế hoạch phối hợp giữa Hội Luật gia với
các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho tổ chức, cá nhân.
5. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp để có thêm nguồn lực cho việc thực
hiện công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý.
6. Xây dựng và triển khai đề án xã hội hoá công tác Tư vấn pháp luật và
Trợ giúp pháp lý cho các tổ chức cá nhân.
7. Tư vấn trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân các thôn bản tại dân ở
các thôn bản tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa nơi chưa thành lập chi hội
luật gia7.
VI. Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội:
1. Phát huy vai trò của các luật gia hoạt động trong các cơ quan Nhà nước,
các tổ chức chính trị xã hội… trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao để
tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
của cơ quan, đơn vị mà các luật gia đang công tác. Thực hiện các nhiệm vụ
chính trị, xã hội khi được tỉnh giao.
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Theo Đề án “Xã hội hoá công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lai

Châu” .
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2. Tiếp tục phối hợp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế
phối hợp công tác với các cơ quan liên quan để đảm bảo cho các hoạt động của
Hội được tiến hành đồng bộ.
3. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội với các cơ quan Nhà nước và các tổ
chức thành viên của Mặt trận trong hoạt động của Hội và thực hiện các nhiệm
vụ chính trị của tỉnh.
4. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan liên quan các cấp
trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
5. Tham gia phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật ở địa phương.
6. Tham gia các hoạt động chính trị, hoạt động quản lý nhà nước, hoạt
động quản lý xã hội, hoạt động pháp lý góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị,
kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
7. Đẩy mạnh hoạt động tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống
tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo;
hoà giải cơ sở góp phần phối hợp giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vụ việc
xảy ra.
VII. Công tác tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách
hành chính:
1. Tham gia công tác tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn
nhiệm Chấp Hành viên Thi hành án dân sự sơ cấp.
2. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, toạ đàm, phản biện, góp
ý kiến đối với các đề án mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp,
bổ trợ tư pháp khi có yêu cầu…
3. Tăng cường tuyên truyền và tham gia thực hiện công tác cải cách hành
hành chính.
VIII. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:
1. Tùy điều kiện các cấp Hội tổ chức lông ghép tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho Ban Chấp hành Hội Luật gia các huyện,
thành phố; Ban Chấp hành của các Chi hội Luật gia của các sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Ban chấp hành hội luật gia
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các huyện, thành phố; các chi hội luật gia trực thuộc các huyện, thành phố; các
chi hội luật gia xã, phường, thị trấn.
2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên
môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho cán bộ chuyên trách, cán bộ quản lý các
cấp Hội.
IX. Công tác đối ngoại nhân dân:
1. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân
dân thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước với tinh
thần hội nhập Quốc tế, tôn trọng luật pháp Quốc tế.
2. Tham gia các chương trình Hội thảo thi hành pháp luật hoặc các dự án
hỗ trợ pháp luật do các tổ chức Quốc tế phối hợp với TW Hội Luật gia Việt Nam
tổ chức khi được mời hoặc triển khai tại địa phương.
3. Tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án tại Lai Châu do các tổ chức phí
Chính phủ và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam hỗ trợ (Nếu có).
X. Công tác kiểm tra, giám sát:
Ban Thường vụ và Ban Chấp hành các cấp Hội tổ chức tự kiểm tra, giám
sát việc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và quản lý việc thu, chi hội phí
theo đúng quy định.
XI. Công tác thi đua, khen thưởng:
1. Phát động phong trào thi đua năm 2020 tới các cấp hội và cán bộ, hội
viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương Hội
Luật gia Việt Nam và do tỉnh, do ngành phát động. Tiếp tục phát động và thực
hiện phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động công tác
Hội Luật gia; đẩy mạnh đưa pháp luật về cơ sở, tạo môi trường pháp lý thuận
lợi giúp người dân chủ động tiếp cận pháp luật và thực thi pháp luật” do Hội
Luật gia tỉnh phát động theo chủ đề Đại hội Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Lần thứ
III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đặc biệt là đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp năm
2020.
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2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh uỷ
“Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” Hội nghị điển hình tiên tiến
Hội Luật gia Việt Nam lần thứ III; tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai
Châu lần thứ V.
3. Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2020 và định kỳ sơ, tổng kết các phong
trào thi đua trong hệ thống các cấp Hội Luật gia.
XII. Các hoạt động khác:
1. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các tổ chức đoàn thể và các cơ quan,
ban, ngành các cấp liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình, kế
hoạch công tác Hội Luật gia.
2. Tổ chức các Hội nghị Ban chấp hành; Hội nghị tổng kết chuyên đề về
công tác Hội Luật gia.
XIII. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Hội Luật gia các cấp trong tỉnh căn cứ chương trình hoạt động năm
2020 và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng Kế hoạch, Chương trình
công tác và dự toán kinh phí thực hiện năm 2020 của cấp mình.
2. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền cùng cấp về công tác
lãnh đạo, quản lý Hội Luật gia của cấp mình và cấp dưới.
3. Phối hợp với cấp uỷ; chính quyền; các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp
từng bước kiện toàn bộ máy, tổ chức Hội Luật gia các cấp; coi trọng việc tuyên
truyền, phổ biến Điều lệ Hội; mở rộng phạm vi hoạt động của Hội.
4. Thường trực Hội Luật gia các cấp phải thường xuyên bám sát hướng
dẫn của Hội Luật gia cấp trên; sự chỉ đạo của Cấp uỷ, UBND cùng cấp và Kế
hoạch công tác của Hội. Bảo đảm sự liên hệ, gắn kết giữa các luật gia trong việc
thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
5. Huy động các nguồn lực để đảm bảo các hoạt động của các cấp Hội có
hiệu quả. Vận động sự tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài
tỉnh để tăng cường ngân sách của Hội. Tăng cường công tác quản lý thu, chi hội
phí của các cấp hội.
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6. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức, hoạt
động của các cấp Hội theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; Điều lệ
Hội Luật gia huyện, thành phố. Nhằm phát huy những mặt mạnh, khắc phục
những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội.
7. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Hội có trách nhiệm thực hiện
tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phối hợp của Hội với
các cơ quan, tổ chức và của hội viên có hiệu quả. Định kỳ thực hiện nghiêm chế
độ trách nhiệm thông tin báo cáo về tổ chức và hoạt động của các cấp Hội. Coi
trọng công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả về tổ chức và hoạt động của
Hội theo định kỳ. Qua sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện những nhân tố, cá nhân
điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác của Hội
để có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời.
(Có phụ lục Kế hoạch công tác hội Luật gia năm 2020 kèm theo)./.
Nơi nhận:
- TT. TW Hội Luật gia Việt Nam;
- TT.Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Nội Chính Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Hội Luật gia các huyện, thành phố;
- Các Chi hội luật gia trực thuộc tỉnh;
- Các đ/c BTV. HLG tỉnh;
- Lưu: VT,VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cảnh Phương
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