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(Ảnh: Tiến Dũng)
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TRẦN THỊ NHUNG
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày đầu thành lập, 
Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Phú Thọ (Trung 
tâm) được giao thực hiện một 
số nhiệm vụ: Giải đáp pháp 
luật; hướng dẫn, góp ý kiến, 
soạn thảo đơn từ, văn bản 
liên quan đến quyền, nghĩa 
vụ của công dân; hướng 
dẫn các thủ tục cần thiết và 
cung cấp các địa chỉ cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết 
vụ việc, cung cấp thông tin 
pháp lý khác; đại diện cho 
đương sự tham gia các hoạt 
động thương lượng, ký kết, 
hòa giải, trước các cá nhân, 
cơ quan hữu quan về các 
vấn đề dân sự, hôn nhân gia 
đình, lao động và các vấn đề 
pháp luật khác khi đương sự 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ: 

XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN

20 năm

Cách đây 20 năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1117/1998/
QĐ-UB ngày 29/5/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh để trợ giúp 
pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và 
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

yêu cầu, nhưng không thuộc 
lĩnh vực kinh doanh thương 
mại; trực tiếp kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền giải 
quyết các vụ việc liên quan 
để trợ giúp pháp lý; trực tiếp 
mời luật sư tham gia tư vấn.

Hoạt động trợ giúp pháp 
lý của Trung tâm dần được 
khẳng định thông qua các 
chủ trương, đường lối và 
chính sách của Đảng, Nhà 
nước về xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
phát triển kinh tế đi đôi với 
đảm bảo công bằng xã hội, 
thực hiện cải cách hành 
chính, cải cách tư pháp. Nhất 
là ngày 29/6/2006, tại kỳ họp 
thứ 9 Quốc hội khóa XI đã 
thông qua Luật Luật sư và 
Luật Trợ giúp pháp lý, cả hai 

đạo luật này thể hiện sự nhất 
quán chính sách của Đảng 
và Nhà nước trong việc bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của công dân đặc biệt là 
người nghèo và đối tượng 
chính sách, người dân tộc 
thiểu số. Đây thực sự là bước 
chuyển về chất, đưa công 
tác trợ giúp pháp lý lên một 
tầm cao mới phù hợp với yêu 
cầu phát triển của thực tiễn 
đất nước và xu thế thời đại.

Đối với Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú 
Thọ, hai mươi năm xây dựng 
và phát triển là một chặng 
đường đầy gian khó để xác 
định cho mình một chỗ đứng, 
một vị thế, một mô hình tổ 
chức phù hợp và đã thực sự 
bám rễ trong đời sống pháp 
luật, luôn đi cùng và giải quyết 
những vướng mắc pháp luật 
của những đối tượng chính 
sách, được đông đảo nhân 
dân đồng tình ủng hộ.

Công tác trợ giúp pháp 
lý ở tỉnh Phú Thọ luôn nhận 
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Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng hoa nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm TGPL Nhà nước 
tỉnh phú Thọ.                                                                                                                 Ảnh: Vân Anh

được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Bộ Tư pháp, 
UBND tỉnh, Sở Tư pháp, sự 
phối hợp của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, UBND các 
huyện, thành, thị trong quá 
trình tổ chức triển khai thực 
hiện nhiệm vụ cùng với sự nỗ 
lực không ngừng của tập thể 
lãnh đạo, công chức, viên 
chức, người lao động của 
Trung tâm.

Hai mươi năm xây dựng 
và phát triển, Trung tâm 
đã đạt được những kết quả 
quan trọng trên hầu hết các 
mặt công tác:

Về cơ cấu tổ chức: Ngày 

đầu thành lập, Trung tâm chỉ 
có 04 biên chế, chưa có Chi 
nhánh và các phòng chuyên 
môn đến nay tổ chức, bộ 
máy đã được củng cố, kiện 
toàn gồm 02 phòng (Phòng 
Nghiệp vụ, Phòng Hành 
chính - Tổng hợp) và 01 Chi 
nhánh Trợ giúp pháp lý khu 
vực Thanh Sơn với 21 biên 
chế, trong đó có 12 Trợ giúp 
viên pháp lý đều đã qua 
khóa đào tạo nghề Luật sư, 
03 tổ chức hành nghề Luật 
sư đăng ký tham gia trợ giúp 
pháp lý và 20 Luật sư tham 
gia đội ngũ Cộng tác viên trợ 
giúp pháp lý.

 Trung tâm đã tham mưu 
Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 
các văn bản, đề án, chương 
trình, kế hoạch công tác về 
trợ giúp pháp lý theo sự chỉ 
đạo của cấp trên một cách 
kịp thời, có chất lượng, đúng 
định hướng chính trị, tạo nền 
tảng vững chắc cho sự phát 
triển của công tác trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn tỉnh thời 
gian qua, điển hình là: Kế 
hoạch triển khai thi hành Luật 
Trợ giúp pháp lý năm 2006; 
Đề án “Quy hoạch mạng lưới 
Trung tâm TGPL nhà nước 
và Chi nhánh của Trung tâm 
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giai đoạn 2008-2010, định 
hướng đến năm 2015”; Kế 
hoạch số triển khai thực hiện 
chính sách trợ giúp pháp lý 
cho người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số tại các xã 
nghèo giai đoạn 2013-2020; 
Kế hoạch triển khai thực hiện 
Quyết định số 32/2016/QĐ-
TTg ngày 08/8/2016 trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-
2020; Kế hoạch triển khai 
thi hành Luật Trợ giúp pháp 
lý năm 2017, Quy chế hoạt 
động của Hội đồng phối hợp 
liên ngành về trợ giúp pháp 
lý trong hoạt động tố tụng 
tỉnh Phú Thọ,... Các văn bản 
được ban hành đã góp phần 
nâng cao năng lực tổ chức, 
hoạt động của hệ thống trợ 
giúp pháp lý, đảm bảo quá 
trình tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ trợ giúp pháp lý 
đạt nhiều kết quả trên nhiều 
phương diện.

Công tác xây dựng và 
phát triển mạng lưới cộng 
tác viên và tổ chức đăng ký 
tham gia trợ giúp pháp lý đạt 
được những kết quả đáng 
khích lệ. Trước khi Luật Trợ 
giúp pháp lý năm 2006 có 
hiệu lực, hoạt động trợ giúp 
pháp lý chủ yếu do Luật sư 
tham gia cộng tác viên đã có 
10 Luật sư, 20 cán bộ, công 
chức, viên chức ở các sở, 
ban, ngành, đoàn thể ký hợp 
đồng cộng tác viên trợ giúp 
pháp lý với Trung tâm. Khi 
Luật Trợ giúp pháp lý năm 
2006 có hiệu lực thi hành, 

toàn tỉnh đã xây dựng được 
10 Tổ cộng tác viên, 190 
cộng tác viên trợ giúp pháp 
lý (cấp tỉnh là 41 người, cấp 
huyện là 113 người, cấp xã 
là 36 người) thuộc các lĩnh 
vực tập trung nhiều nhu cầu 
trợ giúp pháp lý của người 
dân và UBND cấp huyện có 
đông số lượng người được trợ 
giúp pháp lý.

Hai mươi năm qua, Trung 
tâm đã tiếp nhận, giải quyết 
33.327 vụ việc trợ giúp pháp 
lý cho 33.267 lượt người 
được trợ giúp pháp lý; trong 
đó, tư vấn pháp luật 30.531 
vụ việc, chiếm 91,78%; tham 
gia tố tụng 2.468 vụ việc, 
chiếm 7,41%; đại diện ngoài 
tố tụng 12 vụ việc, chiếm 
0,04%; kiến nghị thi hành 
pháp luật 223 việc, chiếm 
0,7% và các hình thức khác 
23 vụ việc, chiếm 0,07%. 
Phân theo người thực hiện 
trợ giúp pháp lý: Trợ giúp viên 
pháp lý thực hiện 9.067 vụ 
việc, chiếm 28,9%; chuyên 
viên trợ giúp pháp lý thực 
hiện 2.308 vụ việc, chiếm 
6,9%; Luật sư thực hiện trợ 
giúp pháp lý 4.496 vụ việc, 
chiếm 13,5%; Cộng tác viên 
trợ giúp pháp lý khác: 16.856 
việc, chiếm 50,7%.

Hoạt động trợ giúp pháp lý 
đã tập trung vào việc giúp đỡ 
người được trợ giúp pháp lý 
trong các vụ việc cụ thể, nhất 
là các vụ việc tham gia tố tụng. 
Từ năm 2016 đến nay tỷ lệ 
vụ việc tham gia tố tụng trên 

tổng số vụ việc trợ giúp pháp 
lý và tỷ lệ vụ việc tham gia tố 
tụng do Trợ giúp viên pháp lý 
thực hiện đều tăng lên so với 
năm trước, cụ thể, số vụ việc 
tham gia tố tụng, tư vấn trên 
tổng số vụ việc trợ giúp pháp 
lý năm 2016 là 432/463vụ 
việc, chiếm 93,3%; năm 
2017 là 438/463 vụ việc, 
chiếm 94,6%; 4 tháng đầu 
năm 2018 là 172/181 vụ việc, 
chiếm 95%. Nhìn chung các 
vụ việc tham gia tố tụng của 
Trợ giúp viên pháp lý trong 
thời gian qua đã tuân thủ theo 
Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp 
pháp lý, đều có sự đầu tư thời 
gian tìm hiểu, nghiên cứu, 
đưa ra những căn cứ pháp lý 
trong bản luận cứ bào chữa 
có lý, có tình, lập luận chặt 
chẽ mang tính thuyết phục, 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp cho người được trợ giúp 
pháp lý, ngày càng tạo niềm 
tin trong lòng người dân nói 
chung và các đối tượng được 
trợ giúp pháp lý nói riêng.

Công tác truyền thông 
về trợ giúp pháp từ khi thành 
lập đến nay, Trung tâm đã 
tổ chức 656 hội nghị trợ giúp 
pháp lý lưu động; 308 đợt 
truyền thông về trợ giúp pháp 
lý; lắp đặt 350 bảng thông tin 
về trợ giúp pháp lý miễn phí 
tại trụ sở các cơ quan tiến 
hành tố tụng, UBND các xã, 
Nhà văn hóa các thôn, bản 
đặc biệt khó khăn; cấp phát 
trên 400.000 tờ gấp tuyên 
truyền pháp luật; trên 1.000 
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băng catset, đĩa CD tuyên 
truyền pháp luật; 1.548 cuốn 
sách, tài liệu pháp luật về trợ 
giúp pháp lý; đăng tải nhiều 
chuyên trang, chuyên mục, 
phóng sự, bài viết trên Báo 
Phú Thọ, Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, Cổng Giao 
tiếp điện tử tỉnh, Trang thông 
tin điện tử Sở Tư pháp và 
Đài Truyền thanh các huyện, 
thành, thị. Hàng năm, Trung 
tâm đã tiến hành khảo sát nhu 
cầu trợ giúp pháp lý của người 
khuyết tật, tổ chức các hội 
nghị tuyền truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật, cấp phát 
tờ gấp tuyên truyền pháp luật, 
lắp đặt bảng thông tin về trợ 
giúp pháp lý tại các cơ sở bảo 
trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh 
và tại địa bàn các xã, phường, 
thị trấn có nhiều người khuyết 
tật sinh sống.

Với những thành tích đã đạt 
được trong chặng đường 20 
năm xây dựng và phát triển, 
tập thể và nhiều cá nhân của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
Nhà nước đã vinh dự được Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp 
khen thưởng. Chi bộ Trung 
tâm nhiều năm liền được công 
nhận là Chi bộ trong sạch 
vững mạnh và trong sạch vững 
mạnh tiêu biểu.

Thời gian tới, để tiếp tục 
phát huy những kết quả đã đạt 
được trong 20 năm qua, đóng 
góp tích cực hơn nữa vào sự 
phát triển của Ngành Tư pháp 

tỉnh Phú Thọ, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước cần 
tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, triển khai thi hành 
hiệu quả, đồng bộ, thống nhất 
Luật Trợ giúp pháp lý được 
Quốc hội khóa XIV thông qua 
ngày 20/6/2017. Trung tâm 
cần tập trung nguồn lực xác 
định cụ thể các nội dung công 
việc, thời hạn, tiến độ hoàn 
thành, kết quả và trách nhiệm 
cũng như cơ chế phối hợp 
giữa các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, UBND các huyện, thành, 
thị, cơ quan, tổ chức có liên 
quan trong triển khai thi hành 
Luật Trợ giúp pháp lý.

Hai là, nâng cao chất 
lượng trợ giúp pháp lý, lấy 
người được trợ giúp pháp lý 
làm trung tâm và sử dụng 
có hiệu quả, đúng mục đích 
nguồn lực giành cho công 
tác trợ giúp pháp lý nhằm tạo 
cơ sở cho sự phát triển bền 
vững của Trung tâm trong 
thời gian tới.

Ba là, tăng cường quan 
hệ phối hợp trong hoạt động 
trợ giúp pháp lý, nhất là sự 
phối hợp giữa Trung tâm với 
các cơ quan tiến hành tố 
tụng. Trung tâm phải phát 
huy vai trò, vị trí là đầu mối, 
tích cực duy trì và đẩy mạnh 
mối quan hệ phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị có liên 
quan trong hoạt động trợ 
giúp pháp lý để hạn chế thấp 
nhất việc bỏ sót đối tượng 
được trợ giúp pháp lý.

Bốn là, nâng cao hiệu quả 
các hoạt động truyền thông về 
trợ giúp pháp lý bằng những 
phương thức phù hợp. Nội 
dung các hoạt động truyền 
thông về trợ giúp pháp lý phải 
được xác định đúng để người 
dân biết về quyền được trợ 
giúp pháp lý của mình và tìm 
đến Trung tâm khi có nhu cầu.

Năm là, có kế hoạch tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao kỹ năng nghề nghiệp để 
xây dựng đội ngũ Trợ giúp 
viên pháp lý có trình độ, bản 
lĩnh nghề nghiệp, tâm huyết, 
yêu nghề. Chủ động tham 
mưu, đề xuất huy động tốt 
các nguồn lực cho công tác 
trợ giúp pháp lý, củng cố tổ 
chức bộ máy, bố trí, sắp xếp 
cán bộ phù hợp với năng lực, 
sở trường, đáp ứng tốt yêu cầu 
nhiệm vụ được giao. 

Với thành tựu hai mươi 
năm xây dựng và phát triển 
cùng với tinh thần đoàn kết, 
kỷ cương, đổi mới, tập thể 
công chức, viên chức, người 
lao động Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tiếp tục 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ được 
giao, giữ vai trò quan trọng 
trong việc định hướng, thực 
hiện có hiệu quả chính sách 
nhân đạo của Đảng, Nhà 
nước với các đối tượng yếu 
thế trong xã hội và xây dựng 
một hệ thống tổ chức trợ giúp 
pháp lý tại địa phương gắn 
liền với mục tiêu “Luôn luôn 
đi cùng dân”./.
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH 
THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

VŨ THÀNH LÂM
Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

Sau hơn 5 năm triển khai thực 
hiện, công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trên địa bàn 
tỉnh đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Việc củng cố kiện toàn 
tổ chức, bộ máy làm công tác 

theo dõi thi hành pháp luật góp 
phần đưa công tác này đi vào 

nền nếp, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra công tác tư pháp của Sở Tư pháp kiểm tra công tác ban hành, kiểm tra, rà soát văn 
bản và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại UBND huyện Lâm Thao. (Ảnh: Đỗ Thị Tuyết)

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị 
định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ  về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật còn 

gặp không ít bất cập cần được xem xét để có 
giải pháp khắc phục như quy định mục đích của 
hoạt động theo dõi thi hành pháp luật còn chung 
chung chưa gắn kết với xây dựng, phân tích, theo 
dõi tác động của chính sách và các vấn đề thực 
tiễn cần giải quyết; trách nhiệm của các cơ quan 
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Trung ương tổ chức theo 
ngành dọc đóng trên địa 
bàn chưa được đề cập nên 
chính quyền địa phương khó 
triển khai công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật 
ở một số lĩnh vực liên quan 
đến tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn như: 
Thuế, hải quan, thi hành án 
dân sự…

Mặc dù Nghị định 
59/2012/NĐ-CP đã liệt kê 
các hoạt động theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật phải 
thực hiện nhưng các hoạt 
động này lại không được 
quy định cụ thể, không có 
quy trình thực hiện, nhất là 
hoạt động kiểm tra, điều tra, 
khảo sát tình hình thi hành 
pháp luật. Việc quy định thu 
thập thông tin về tình hình thi 
hành pháp luật được đăng 
tải trên các phương tiện 
thông tin đại chúng là hết 
sức khó khăn đối với công 
tác thi hành pháp luật ở các 
địa phương vì hiện nay có 
hơn 700 cơ quan báo chí ở 
Trung ương và địa phương. 
Việc quy định kiểm tra tình 
hình thi hành pháp luậtcòn 
khó thực hiện khi chưa cụ 
thể hóa đối tượng, nội dung, 
hình thức, thời gian và giới 
hạn của việc kiểm tra, nhất 
là không quy định chế tài xử 
lý, hình thức xử lý những sai 
phạm sau kiểm tra, đặc biệt 
là khi kiểm tra phát hiện có 
dấu hiệu hình sự.

Nghị định 59/2012/NĐ-

CP quy định “thực hiện các 
biện pháp khác nhằm nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật” nhưng các biện 
pháp khác lại không quy 
định cụ thể là những biện 
pháp gì nên cũng làm khó 
chính quyền các cấptrong 
quá trình triển khai thực 
hiện. Nghị định này cũng 
chưa quy định trách nhiệm 
của các cơ quan khi phối 
hợp thực hiện kế hoạch 
theo dõi thi hành pháp 
luật trọng tâm, liên ngành. 
Hầu hết các lĩnh vực trọng 
tâm, liên ngành đều thuộc 
lĩnh vực chuyên môn của 
các cơ quan khác (không 
thuộc chuyên môn của 
ngành tư pháp) nhưng một 
số cơ quan khi phối hợp 
đã không làm hết trách 
nhiệm của mình mà còn 
giao phó cho cơ quan chủ 
trì nên công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp 
luật chưa thực sự sâu sát 
và hiệu quả. Quy định về 
kinh phí thực hiện công tác 
theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật còn khó vận 
dụng trong thực tiễn do 
Nghị định 59/2012/NĐ-CP 
chỉ xác định về nguyên tắc 
mà không quy định cụ thể 
về nội dung chi, quy định 
mức chi đặc thù và cũng 
không giao cho cơ quan 
chức năng có thẩm quyền 
ban hành văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

Để khắc phục những bất 
cập trong công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật, 
trong thời gian tới, đề nghị 
Bộ Tư pháp tham mưu trình 
Chính phủ sớm ban hành 
Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 59/2012/NĐ-CP 
theo hướng: Công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp 
luật không chỉ là của các 
cơ quan nhà nước, các cấp 
chính quyền địa phương 
mà còn là trách nhiệm thực 
thi của cả hệ thống chính 
trị, các cơ quan nhà nước, 
tổ chức và cá nhân. Xác 
định rõ mục đích của hoạt 
động theo dõi thi hành pháp 
luật, gắn mục đích theo dõi 
thi hành pháp luật với việc 
xây dựng, phân tích chính 
sách, theo dõi tác động của 
chính sách và các vấn đề 
thực tiễn cần quan tâm, bảo 
đảm việc tuân thủ pháp luật 
của các cơ quan, tổ chức 
và công dân. Đẩy mạnh 
công tác tập huấn, hướng 
dẫn triển khai nhiệm vụ 
theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật, giải quyết kịp 
thời những khó khăn, vướng 
mắc về thể chế, chính sách 
để bảo đảm triển khai hiệu 
quả ngay từ những bước 
đầu tiên của công tác này. 
Đồng thời, sớm xây dựng 
bộ tiêu chí đánh giá hoạt 
động công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật và 
tình hình thi hành pháp luật 
tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương./.
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Sở Tư pháp đã tham 
gia đóng góp ý kiến: 
08 lượt văn bản 

Trung ương (tăng 7,5% so 
với cùng kỳ); tham gia thẩm 
định, đóng góp ý kiến 77 
lượt dự thảo văn bản của 
tỉnh (giảm 9% so với cùng 
kỳ). Tư vấn pháp lý đối với 
05 vụ việc. Tổ chức triển 
khai Kế hoạch kiểm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) năm 2018 và 
Kế hoạch hệ thống hóa văn 
bản QPPL kỳ 2014-2018 
trên địa bàn tỉnh. Công 
bố, công khai Danh mục 
văn bản QPPL của HĐND, 

toàn giao thông,… Trong 6 
tháng đầu năm, toàn tỉnh đã 
tổ chức gần 11 nghìn cuộc 
tuyên truyền pháp luật trực 
tiếp cho trên 1,5 triệu lượt 
người, cấp phát gần 195 
nghìn bản tài liệu pháp luật 
miễn phí cho người dân. Sở 
đã tổ chức biên tập các tình 
huống pháp luật, cuốn cẩm 
nang về nghiệp vụ công tác 
hòa giải. Trên 12 nghìn lượt 
hòa giải viên được tập huấn 
và cấp phát tài liệu. Các tổ 
hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 
và hòa giải 724 vụ, việc, 
trong đó hòa giải thành 557 
vụ, chiếm khoảng 76,93% 
(tăng 2,23% so với cùng kỳ).

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC NHÓM GIẢI PHÁP, 
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TƯ PHÁP

6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

ĐỖ THÚY VÂN
Chánh Văn phòng Sở

Triển khai Chương trình hành động của ngành Tư pháp và Chương trình hành động của UBND 
tỉnh Phú Thọ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tính đến 31/5/2018, Sở Tư pháp 
đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 34 văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực công tác tư 
pháp, trong đó có 05 Quyết định, 12 Kế hoạch công tác. 

UBND tỉnh hết hiệu lực toàn 
bộ và một phần năm 2017 
theo quy định. 

Việc quán triệt các văn 
bản pháp luật có hiệu lực thi 
hành trong năm 2017, 2018 
được các cấp, các ngành tổ 
chức thực hiện tốt, điển hình 
là công tác tuyên truyền, tập 
huấn về Bộ luật Dân sự, Bộ 
luật Hình sự, Luật An toàn 
giao thông, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính, Luật Hộ 
tịch,... Một số đơn vị như 
huyện Hạ Hòa, Đoan Hùng, 
Lâm Thao, thị xã Phú Thọ 
đã tổ chức các hội nghị tập 
huấn về pháp luật hộ tịch, 
hôn nhân và gia đình, an 
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Các huyện, thành, 
thị đã tiến hành xét và 
công nhận 225/277 xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 
2017 (chiếm 81,2%). Các 
huyện, thị đạt tỷ lệ 100% 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật gồm: thị xã Phú Thọ, 
các huyện: Thanh Ba, Tam 
Nông, Thanh Thủy. Sở cấp 
phát 09 đầu sách với 7.459 
cuốn cho Tủ sách pháp 
luật của 277 xã, phường, 
thị trấn và 2.890 khu dân 
cư trên địa bàn tỉnh. 

Sở đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành văn bản 
chấn chỉnh công tác theo 
dõi thi hành pháp luật, chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị 
hàng năm phải lựa chọn 
lĩnh vực trọng tâm, địa 
bàn theo dõi và tiếp tục 
tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra việc tuân thủ 
pháp luật để kịp thời chấn 
chỉnh những sai sót, tồn 
tại, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc và kiến nghị 
hoàn thiện hệ thống pháp 
luật hiện hành. Sở tổ chức 
kiểm tra công tác theo dõi 
thi hành pháp luật, theo 
dõi thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính 
tại 02 đơn vị cấp huyện, 
13 đơn vị cấp xã. 

Tính tới thời điểm hiện 
tại, việc trang bị cơ sở vật 
chất, kỹ thuật về cơ bản 
đã đáp ứng tốt cho công 
tác đăng ký hộ tịch. Sở đã 
kiểm tra thực tế tình hình 
sử dụng phần mềm hộ tịch, 
thực hiện liên thông TTHC 
trong đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú và cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 06 tuổi tại 08 địa 
phương, đơn vị. Sở đã cấp 
2.452 phiếu (tăng 38,3% 
so với cùng kỳ), đa số 
Phiếu lý lịch tư pháp trả 
trước hạn và đúng hạn; lập 
và cập nhật bổ sung 2.652 
thông tin lý lịch tư pháp. 

Sở đã trình UBND tỉnh 
ban hành Quy chế quản 
lý, cập nhật, khai thác, sử 
dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu 
công chứng trên địa bàn 
tỉnh; hướng dẫn các tổ chức 
hành nghề công chứng trên 
địa bàn triển khai thực hiện 
Quy chế cơ sở dữ liệu công 
chứng gắn với chấn chỉnh, 
nhắc nhở các tổ chức hành 
nghề công chứng thực hiện 
nghiêm túc các hoạt động 
công chứng. Các tổ chức 
hành nghề công chứng đã 
thực hiện trên 22 nghìn 
việc công chứng, chứng 
thực; thu phí và thù lao 
công chứng, chứng thực 

trên 3,6 tỷ đồng. Sở đã 
triển khai 04 cuộc kiểm tra 
công tác tư pháp; ban hành 
08 Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với 
05 Văn phòng Công chứng 
và 01 công chứng viên. Đã 
hướng dẫn các sở, ngành 
trong việc tạo nguồn, đề 
nghị công nhận người giám 
định đối với một số lĩnh 
vực chuyên ngành chưa 
có người giám định. Các 
tổ chức giám định tư pháp 
đã tiếp nhận, thực hiện 
903 việc. Tập trung tăng 
cường quản lý tổ chức, 
hoạt động đấu giá tài sản 
của các tổ chức đấu giá 
tài sản đăng ký hoạt động 
tại địa phương, hoạt động 
đấu giá tài sản diễn ra tại 
địa phương, hướng dẫn 
chuyển đổi doanh nghiệp 
đấu giá tài sản thành lập 
trước ngày 01/7/2017. Các 
tổ chức đấu giá đã thực 
hiện 119 cuộc; đấu giá 
thành 105 cuộc, giá trị đã 
bán gần 118 tỷ đồng, nộp 
ngân sách nhà nước gần 
148 triệu đồng.

Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú 
Thọ đã thực hiện 139 vụ, 
việc tham gia tố tụng (tăng 
35% so với cùng kỳ); tiếp 
nhận và thực hiện tư vấn 
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tại trụ sở 43 vụ, việc. Phối 
hợp với phòng Tư pháp 
triển khai công tác truyền 
thông về TGPL trên địa 
bàn tại 53 thôn, bản đặc 
biệt khó khăn.

Nhìn chung, các chỉ 
tiêu công tác tư pháp chủ 
yếu 6 tháng đầu năm 
2018 đều đạt và vượt so 
với kế hoạch đề ra. Lãnh 
đạo Sở đã chỉ đạo sát sao 
việc thực hiện các nhiệm 
vụ tư pháp trọng tâm, tăng 
cường theo dõi, đôn đốc, 
đánh giá tiến độ hoàn 
thành nhiệm vụ và hiệu 
quả triển khai công việc 
của từng đơn vị.

Tuy nhiên, chất lượng, 
hiệu quả thực hiện một 
số nhiệm vụ chưa cao, có 
việc triển khai còn hình 
thức, chưa sâu sát, cụ thể. 
Quản lý nhà nước trên một 
số lĩnh vực có mặt chưa 
toàn diện, chưa sâu (giám 
định tư pháp, đăng ký giao 
dịch bảo đảm, hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp). Cơ 
sở dữ liệu công chứng trên 
địa bàn tỉnh chưa được kết 
nối rộng rãi với hệ thống 
cơ sở dữ liệu chứng thực 
tại cấp huyện, cấp xã và 
hệ thống thông tin của 
các cơ quan quản lý đất 
đai, đăng ký giao dịch bảo 

đảm. Công tác phối hợp 
với các cơ quan, tổ chức 
liên quan có lúc chưa thực 
sự thông suốt.

 Để hoàn thành 
nhiệm vụ công tác tư pháp 
6 tháng cuối năm, Sở chỉ 
đạo thực hiện đồng bộ các 
nhóm giải pháp, trước hết 
là xây dựng và tổ chức thực 
hiện Đề án kiện toàn, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của Sở 
Tư pháp theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả theo tinh thần của 
Nghị quyết Trung ương 6 
khóa XII. Nâng cao chất 
lượng tham mưu ban hành 
các văn bản quy phạm pháp 
luật, góp phần cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Tăng cường 
mối quan hệ phối hợp giữa 
các cấp, ngành, đoàn thể 
trong việc triển khai thực 
hiện các chương trình, kế 
hoạch phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật đã ký 
kết. Tổ chức hiệu quả Ngày 
Pháp luật năm 2018 lồng 
ghép với Ngày Đại đoàn kết 
toàn dân. Đẩy nhanh tiến 
độ cập nhật, xây dựng cơ 
sở dữ liệu thông tin lý lịch 
tư pháp; đánh giá tình hình 
triển khai thực hiện Đề án 
ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý 
và đăng ký hộ tịch ở 3 cấp 
tỉnh, huyện, xã trên địa 
bàn tỉnh. 

Tăng cường quản lý 
nhà nước đối với các hoạt 
động bổ trợ tư pháp, chú 
trọng hướng dẫn triển 
khai thực hiện Luật Công 
chứng, Luật Luật sư, Luật 
Đấu giá tài sản và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. 
Tiến hành kiểm tra việc 
cập nhật cơ sở dữ liệu 
công chứng, nâng cấp hệ 
thống phần mềm cơ sở dữ 
liệu công chứng có kết nối 
với cơ sở dữ liệu chứng 
thực của UBND cấp huyện 
và UBND cấp xã. 

Tập trung thực hiện 
công tác truyền thông về 
trợ giúp pháp lý tại các xã 
nghèo, xã có thôn, bản 
đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn tỉnh, nâng cao hiệu 
quả hoạt động tham gia 
tố tụng của các Trợ giúp 
viên pháp lý. Chú trọng 
công tác thanh tra, kiểm 
tra, đảm bảo đánh giá 
thực chất, toàn diện tình 
hình hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước, nhất 
là hoạt động của các tổ 
chức trong lĩnh vực bổ trợ 
tư pháp./.
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Sở Tư pháp đã chủ 
động tham mưu 
cho UBND tỉnh 

trong công tác xây dựng, 
hoàn thiện thể chế trong hoạt 
động Bổ trợ tư pháp, nhất 
là việc xây dựng thể chế, 
chính sách đối với lĩnh vực 
công chứng, trợ giúp pháp 
lý, đấu giá tài sản, tạo hành 
lang pháp lý đồng bộ để các 
lĩnh vực công tác ngày càng 
đi vào nền nếp hiệu quả. 
Các tổ chức hành nghề luật 
sư, công chứng, đấu giá và 
đội ngũ luật sư, công chứng 
viên, đấu giá viên đã có bước 
phát triển mạnh về số lượng 
và từng bước nâng cao về 
chất lượng. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh 
có 12 tổ chức hành nghề luật 
sư với 53 luật sư, 14 Văn 
phòng công chứng với 28 
công chứng viên, 9 tổ chức 

hành nghề đấu giá với 19 
đấu giá viên. Hoạt động trợ 
giúp pháp lý tiếp tục được 
đẩy mạnh, hướng trọng tâm 
vào công tác truyền thông và 
tham gia tố tụng. Công tác 
quản lý nhà nước về tư vấn 
pháp luật tiếp tục được duy 
trì. Quản lý nhà nước của Sở 
về giám định tư pháp đã phát 
huy được vai trò đầu mối, 
chủ trì phối hợp với các sở, 
ngành liên quan trong việc 
tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh kiện toàn, củng cố và 
nâng cao năng lực hoạt động 
của đội ngũ người làm công 
tác giám định, tổ chức giám 
định tư pháp. Bên cạnh đó, 
Sở Tư pháp đã lãnh đạo kịp 
thời việc triển khai các lĩnh 
vực mới trong hoạt động bổ 
trợ tư pháp như thừa phát lại, 
quản tài viên, hòa giải thương 
mại. Việc tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến những nội 
dung mới về chủ trương, 
đường lối, chính sách, pháp 
luật đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra trong hoạt 
động bổ trợ tư pháp đã phát 
hiện một số khó khăn, vướng 
mắc, sai sót về chuyên môn 
nghiệp vụ để kịp thời khắc 
phục, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, cùng với quá 
trình đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế của đất nước 
cũng như  sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu 
cung cấp dịch vụ bổ trợ tư 
pháp ngày càng tăng về số 
lượng và đa dạng về lĩnh 
vực do đó, hoạt động bổ trợ 
tư pháp vẫn còn những tồn 
tại, hạn chế nhất định. Một 
số nội dung trong hoạt động 
công chứng còn chậm giải 
quyết; quản lý nhà nước đối 
với luật sư và tổ chức hành 
nghề luật sư chưa thường 
xuyên, nhất là trong quản 
lý các luật sư hành nghề với 
tư cách cá nhân; chất lượng 
thanh tra, kiểm tra, theo dõi, 
nắm thông tin về hoạt động 
bổ trợ tư pháp còn thấp, chưa 
phát hiện được những sai 
sót, vướng mắc, bất cập để 
tháo gỡ kịp thời và tổng kết 
rút kinh nghiệm chung trên 
toàn tỉnh; chưa có nhiều giải 
pháp cụ thể, sáng tạo trong 
hoạt động giám định tư pháp. 

Những hạn chế trên 

VƯƠNG DỊU HUẾ
Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC 
BỔ TRỢ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt 
động Bổ trợ tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Sở 
Tư pháp đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bổ trợ 
tư pháp và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan 
trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của của ngành 
Tư pháp. 
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khó khăn, vướng mắc và xử lý 
nghiêm minh những hành vi vi 
phạm pháp luật. 

Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của lãnh đạo, cán bộ 
công chức, viên chức làm 
công tác Bổ trợ Tư pháp, trực 
tiếp là  Phòng Bổ trợ tư pháp, 
Trung tâm bán Đấu giá tài 
sản, Phòng Công chứng số 
1, số 2 trong thực hiện nhiệm 
vụ liên quan đến công tác bổ 
trợ tư pháp. Đặc biệt, chú 
trọng công tác sơ kết, tổng 
kết, đánh giá đầy đủ, toàn 
diện thực trạng công tác bổ 
trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh 
từ đó đề ra những giải pháp 
cụ thể để phát huy những 
ưu điểm và tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc. Tăng 
cường thông tin tuyên truyền 
hoạt động bổ trợ tư pháp 
trên Trang thông tin điện tử 
của Sở và trên Cổng thông 
tin điện tử của tỉnh nhằm tạo 
nhận thức đầy đủ, đúng đắn 
của các cơ quan, tổ chức 
và cá nhân về hoạt động bổ 
trợ tư pháp. Phát huy vai trò 
tự quản của các tổ chức xã 
hội nghề nghiệp; động viên 
nguồn lực tham gia xã hội 
hóa hoạt động bổ trợ một 
cách hiệu quả, nhất là trong 
các lĩnh vực thừa phát lại, 
quản tài viên. Quan tâm biểu 
dương, khen thưởng kịp thời 
tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
bổ trợ tư pháp./.

có nhiều nguyên nhân, về 
khách quan: Do thể chế quy 
định về thẩm quyền quản lý 
nhà nước, về hoạt động nghề 
nghiệp đối với một số lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp chưa chặt 
chẽ, rõ ràng, cụ thể, chưa 
theo kịp yêu cầu thực tiễn; 
điều kiện bảo đảm cho việc 
thực hiện nhiệm vụ có mặt 
chưa đáp ứng. Về chủ quan: 
Do năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ của một bộ phận 
cán bộ công chức, viên chức 
còn hạn chế, chưa phát huy 
tính chủ động, sáng tạo trong 
tham mưu đề xuất, chưa sâu 
sát trong kiểm tra, giám sát 
và triển khai công việc thực 
tế; công tác phối hợp với các 
sở, ngành liên quan trong 
quản lý hoạt động bổ trợ tư 
pháp có lúc chưa chặt chẽ, 
hiệu quả; sự lãnh đạo, chỉ 
đạo đối với lĩnh vực đôi khi 
chưa thường xuyên.

Để nâng cao chất lượng 
hoạt động Bổ trợ tư pháp trên 
địa bàn tỉnh, Ban chấp hành 
Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban 
hành Nghị quyết chuyên đề số 
02 - NQ/ĐU ngày 02/4/2018 
về tăng cường sự lãnh đạo 
của Ban chấp hành Đảng 
bộ, các Chi bộ đối với công 
tác bổ trợ tư pháp giai đoạn 
2018 - 2020, đồng thời Sở có 
kế hoạch tham mưu UBND 
tỉnh xây dựng, hoàn thiện thể 
chế, chính sách trong lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp theo hướng 

khuyến khích cá nhân, tổ 
chức tham gia xã hội hóa hoạt 
động bổ trợ tư pháp, tránh tình 
trạng phát triển không đồng 
đều, thiếu quy hoạch; đề xuất 
xây dựng cơ sở dữ liệu chứng 
thực kết nối với cơ sở dữ liệu 
công chứng nhằm nâng cao 
tính an toàn, khắc phục rủi ro 
tiềm ẩn khi công chứng hợp 
đồng, giao dịch. Triển khai 
thực hiện tốt Luật Đấu giá tài 
sản và văn bản hướng dẫn thi 
hành nhất là quy định về việc 
niêm yết, thông báo bán đấu 
giá tài sản, xem tài sản bán 
đấu giá, thu tiền đặt trước, 
lựa chọn tổ chức đấu giá. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc 
phát triển và quản lý hiệu quả 
các dịch vụ thừa phát lại, quản 
tài viên, hòa giải thương mại. 
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 
định kỳ cho người làm công 
tác bổ trợ tư pháp. Tập trung 
đổi mới phương pháp, cách 
thức để nâng cao chất lượng 
thanh tra, kiểm tra; mở rộng 
kiểm tra việc chấp hành quy 
định của Luật Đấu giá tài sản 
tại UBND các huyện, thành, 
thị và cơ quan nhà nước có 
tham gia vào quy trình đấu 
giá; kiểm tra các luật sư hành 
nghề với tư cách cá nhân theo 
quy định của Luật Luật sư; mở 
rộng kênh thông tin để tăng 
cường theo dõi, nắm bắt hoạt 
động của các tổ chức nghề 
nghiệp bổ trợ tư pháp để kịp 
thời phát hiện, tháo gỡ những 
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Tuy nhiên, trong 
quá trình thực hiện 
vẫn còn tình trạng 

văn bản ban hành chưa đúng 
hình thức, kỹ thuật soạn thảo, 
nhiều văn bản QPPL còn sao 
chép lại quy định của Trung 
ương. Một số cơ quan, đơn 
vị chưa tuân thủ đúng trình 
tự, thủ tục soạn thảo và ban 
hành văn bản QPPL; thiếu 
sự phối hợp giữa các cơ quan 
liên quan trong quá trình xây 
dựng dự thảo văn bản. 

Đặc biệt quy định về việc 
lấy ý kiến đối với dự thảo văn 
bản QPPL chưa được thực 
hiện hoặc thực hiện nhưng 
còn mang tính hình thức. 
Theo quy định dự thảo văn 
bản QPPL phải được lấy ý 
kiến các đối tượng chịu sự tác 
động trực tiếp và cơ quan, tổ 
chức có liên quan. Trên thực 
tế, hầu hết cơ quan được 
phân công chủ trì soạn thảo 
văn bản khi chuyển đến Sở 
Tư pháp thẩm định đều chưa 
đăng tải văn bản dự thảo trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh để 
lấy ý kiến tham gia của các tổ 
chức, các nhân có liên quan. 
Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ 
pháp chế các sở, ngành hầu 
hết được bố trí kiêm nhiệm, 
chưa được đào tạo cơ bản 
về nghiệp vụ công tác pháp 
chế, thường xuyên có sự 
thay đổi vị trí công tác, nên 
chất lượng, hiệu quả tham 
mưu thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng, soạn thảo văn bản còn 
hạn chế. 

Để nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng dự thảo 
văn bản QPPL trên địa bàn 
tỉnh, cơ quan chủ trì xây 
dựng dự thảo văn bản cần 
thực hiện đầy đủ trình tự, thủ 

tục xây dựng và ban hành 
văn bản QPPL, nhất là việc 
lấy ý kiến tham gia của các 
ngành, địa phương, ý kiến 
thẩm định của cơ quan tư 
pháp. Đối với những vấn 
đề còn có ý kiến khác nhau 
giữa cơ quan soạn thảo với 
cơ quan thẩm định phải được 
bàn bạc, trao đổi, làm rõ 
ngay từ khi dự thảo. Dự thảo 
văn bản phải được đăng tải 
toàn văn trên Cổng thông tin 
điện tử trong thời hạn ít nhất 
là 30 ngày để các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân quan tâm 
tham gia đóng góp ý kiến. 

Cơ quan soạn thảo phải 
đánh giá được những tác 
động về kinh tế, xã hội, môi 
trường, hệ thống pháp luật, 
dự báo về các tác động của 
văn bản QPPL đến quyền và 
nghĩa vụ của công dân, khả 
năng tuân thủ của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân để đưa ra 
các phương án cũng như 
lựa chọn thời điểm thích hợp 
cho việc ban hành văn bản 
QPPL. 

Các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh cần chủ 
động bồi dưỡng, nâng cao 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng 

XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
PHÙNG VIỆT ANH

Phó Trưởng phòng Xây dựng văn bản QPPL

Thực hiện Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật (QPPL) 
năm 2015 và 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 
QPPL, cơ quan soạn thảo đã 
tuân thủ đầy đủ các quy định 
về nguyên tắc, trình tự, thủ tục 
xây dựng, ban hành văn bản 
QPPL; chú trọng việc rà soát, 
đối chiếu với những quy định 
trong các văn bản QPPL có liên 
quan để tránh sự chồng chéo, 
mâu thuẫn, không phù hợp với 
tình hình kinh tế - xã hội của địa 
phương hoặc không đúng thẩm 
quyền ban hành văn bản QPPL 
theo quy định của pháp luật.

(Xem tiếp trang 24)
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Trước đây người 
dân phải đến 03 
cơ quan khác 

nhau để làm thủ tục (UBND 
cấp xã đăng ký khai sinh, 
Công an đăng ký thường trú, 
cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế) cho trẻ 
dưới 6 tuổi, thì sau khi triển 
khai thực hiện liên thông 3 
thủ tục, người dân chỉ cần 
đến một nơi (bộ phận một 
cửa, một cửa liên thông của 
UBND cấp xã) để nộp hồ 
sơ và nhận 3 kết quả (3 loại 
giấy tờ cá nhân đầu tiên của 

mỗi trẻ em: Giấy khai sinh, 
sổ hộ khẩu có ghi tên trẻ và 
thẻ bảo hiểm y tế). Để Đề 
án thực sự đi vào cuộc sống 
có hiệu quả, Sở Tư pháp đã 
phối hợp cùng các sở, ngành 
liên quan xây dựng Bộ thủ 
tục hành chính liên thông 
của tỉnh và tham mưu UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị triển 
khai, tập huấn hướng dẫn 
thực hiện các nội dung của 
Đề án thủ tục hành chính liên 
thông cho đại diện Lãnh đạo 
UBND, Công an, Bảo hiểm 
xã hội, Y tế, Tư pháp các 

huyện, thành, thị.

Sau hơn 2 năm triển khai 
thực hiện, Đề án đã đem lại 
nhiều kết quả tích cực. Hầu 
hết trẻ em dưới 6 tuổi khi 
người thân đến đăng ký khai 
sinh đã được bộ phận một 
cửa, một cửa liên thông của 
UBND cấp xã tư vấn và làm 
thủ tục để thực hiện đăng ký 
khai sinh, đăng ký thường 
trú và cấp thẻ Bảo hiểm y tế 
theo Bộ thủ tục hành chính 
liên thông do UBND tỉnh 
ban hành, đã tạo ra sự gắn 
kết giữa các cơ quan có liên 

Tình hình thực hiện Đề án liên thông về Đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Đề án thực hiện liên 
thông các thủ tục 
hành chính về Đăng 
ký khai sinh, đăng 
ký thường trú và cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 
tuổi được xác định 
là mô hình triển khai 
“3 trong 1”, bảo đảm 
tiêu chí: “Nhanh, 
gọn, hiệu quả, tiết 
kiệm”, đem tới sự 
hài lòng cho người 
dân. 

Bài và ảnh: ĐỒNG TRUNG DŨNG
Trưởng phòng Hành chính tư pháp

Nơi tiếp nhận và trả kết quả đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú 
và đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tại UBND Phường 

Bến Gót, thành phố Việt Trì.
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quan khi giải quyết thủ tục 
hành chính theo yêu cầu của 
người dân, góp phần nâng 
cao chất lượng công tác quản 
lý nhà nước về dân cư và tinh 
thần phục vụ nhân dân của 
chính quyền cơ sở.

Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện liên thông các 
thủ tục hành chính Đăng ký 
khai sinh, đăng ký hộ khẩu 
thường trú và cấp thẻ Bảo 
hiểm y tế cho trẻ em dưới 
6 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ bộc lộ một số điểm 
chưa rõ ràng, không phù 
hợp, như sau: Phần căn cứ 
của Quyết định vẫn căn cứ 
vào một số văn bản đã hết 
hiệu lực thi hành, như: Luật 
Tổ chức HĐND và UBND 
ngày 26/11/2003 (đã được 
thay thế bằng Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương); 
Nghị định số 158/2005/
NĐ-CP ngày 27/12/2005 
của Chính phủ về đăng ký 
và quản lý hộ tịch (đã hết 
hiệu lực thi hành khi Luật Hộ 
tịch năm 2014 có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2016); biểu 
mẫu tờ khai vẫn áp dụng 
theo Thông tư 05/2012/
TT-BTP ngày 23/5/2012 
của Bộ Tư pháp (đã được 
thay thế bởi Thông tư số 
20/2015/TT-BTP). Phần 
nội dung của thủ tục hành 
chính liên thông quy định 
chưa rõ vai trò của các bộ 
phận chuyên môn theo lĩnh 

vực đăng ký thường trú và 
cấp thẻ BHYT, nên việc 
triển khai thực hiện không 
có sự thống nhất giữa các 
xã, phường, thị trấn. Nhiều 
nơi, công chức Tư pháp - Hộ 
tịch đăng ký khai sinh xong 
thì chuyển cho Công an 
đăng ký hộ khẩu thường trú 
và chuyển cho công chức 
thương binh xã hội làm thẻ 
BHYT. Cũng có nơi, công 
chức Tư pháp - Hộ tịch trực 
tiếp đảm nhận từ tiếp nhận 
đến liên hệ với các đơn vị 
Công an và Bảo hiểm xã hội 
để đăng ký hộ khẩu thường 
trú và cấp thẻ BHYT cho 
trẻ em dưới 6 tuổi. Một số 
đơn vị giao cho công chức 
Tư pháp - Hộ tịch thực hiện 
đăng ký khai sinh, sau đó 
gửi hồ sơ cho BHXH cấp thẻ 
BHYT và hồ sơ cho cơ quan 
Công an cấp huyện đăng ký 
hộ khẩu thường trú (đối với 
thành phố và thị xã), đã gây 
khó khăn cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch (nhất là ở các 
địa phương chỉ có 01 công 
chức Tư pháp - Hộ tịch), nên 
một số trường hợp chậm trả 
kết quả cho công dân. Một 
số đơn vị không lưu trữ và 
niêm yết các TTHC liên 
thông, nên việc thực hiện 
gặp nhiều nhiều khó khăn, 
dẫn đến không đảm bảo 
quy định.

Để Đề án thực hiện liên 
thông các thủ tục hành 

chính về Đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú và cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ 
em dưới 6 tuổi thực sự có 
hiệu quả, đem lại sự hài 
lòng cho người dân, UBND 
các xã, phường, thị trấn 
cần thực hiện thống nhất, 
khoa học liên thông các 
thủ tục hành chính: Sau 
khi tiếp nhận hồ sơ, công 
chức Tư pháp - Hộ tịch 
thực hiện đăng ký khai sinh 
và cấp trích lục khai sinh, 
chuyển kết quả về Bộ phận 
“Một cửa” để chuyển hồ 
sơ cho cơ quan Công an 
thực hiện đăng ký thường 
trú và cơ quan BHXH cấp 
thẻ bảo hiểm y tế. UBND 
các huyện, thành, thị quan 
tâm chỉ đạo việc bảo đảm  
kinh phí, cơ sở vật chất và 
bố trí cán bộ, công chức có 
đủ năng lực, trình độ thực 
hiện việc liên thông các thủ 
tục hành chính, đồng thời 
thường xuyên thanh tra, 
kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện thủ tục hành chính liên 
thông trên địa bàn.

Đề nghị Uỷ ban MTTQ 
và các đoàn thể nhân dân 
các cấp phối hợp với chính 
quyền địa phương và ngành 
Tư pháp tăng cường tuyên 
truyền, phổ biến để nhân 
dân và đoàn viên, hội viên 
hiểu và thực hiện đúng, hiệu 
quả các thủ tục hành chính 
liên thông này./.
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Tuy nhiên, quá trình 
triển khai đã phát 
sinh một số vướng 

mắc trong việc chuyển đổi 
đăng ký hoạt động của doanh 
nghiệp đấu giá tài sản thành 
lập trước ngày 01/7/2017, 
việc thành lập Hội đồng đấu 
giá để đấu giá quyền sử 
dụng đất và lựa chọn tổ chức 
đấu giá tài sản theo quy định 

Tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 
trong việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sau gần một 
năm triển khai 
thi hành Luật 

Đấu giá tài sản 
(có hiệu lực thi 

hành từ ngày 
01/7/2017), hoạt 

động của các 
cơ quan, đơn 

vị, tổ chức đấu 
giá tài sản trên 

địa bàn tỉnh 
Phú Thọ đã 

dần đi vào nền 
nếp, góp phần 

tăng thu cho 
ngân sách địa 

phương.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Phòng Bổ trợ tư pháp 

của Luật Đấu giá tài sản. Để 
tháo gỡ những vướng mắc 
này, ngày 07/5/2018, UBND 
tỉnh đã ban hành Văn bản 
số 1808/UBND-NC chỉ đạo, 
hướng dẫn triển khai thi hành 
Luật Đấu giá tài sản với các 
nội dung cụ thể như sau:

Hướng dẫn việc đăng ký 
hoạt động đấu giá tài sản

 Khoản 1 Điều 25 Luật 

Đấu giá tài sản quy định: 
“Doanh nghiệp đáp ứng quy 
định tại Điều 23 của Luật 
này gửi một bộ hồ sơ đề nghị 
đăng ký hoạt động đấu giá 
tài sản đến Sở Tư pháp nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở và 
nộp phí theo quy định của 
pháp luật”. Như vậy, kể từ 
ngày 01/7/2017, Sở Tư pháp 
là cơ quan tiếp nhận, thực 
hiện thủ tục cấp giấy đăng ký 
hoạt động cho doanh nghiệp 
đấu giá tài sản. Doanh 
nghiệp không phải thực hiện 
thủ tục về thành lập doanh 
nghiệp tại Sở Kế hoạch và 
Đầu tư theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
như trước ngày 01/7/2017.

Việc chuyển đổi doanh 
nghiệp đấu giá tài sản 
thành lập trước ngày 
01/7/2017

 Theo quy định của Luật 
Đấu giá tài sản, những doanh 
nghiệp đấu giá tài sản đã 
thành lập, hoạt động trước 

ngày 01/7/2017 dưới các 
hình thức theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp (Công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cổ phần, công ty hợp danh 
và doanh nghiệp tư nhân) khi 
chuyển đổi hoặc thành lập 
doanh nghiệp đấu giá tài sản 
mới phải lựa chọn một trong 
hai hình thức thức: Doanh 
nghiệp tư nhân hoặc công ty 
hợp danh.

Theo đó, những doanh 
nghiệp này khi chuyển đổi 
toàn bộ hoạt động của doanh 
nghiệp thành doanh nghiệp 
đấu giá tài sản hoặc tiếp tục 
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hoạt động đấu giá tài sản và 
kinh doanh các ngành nghề 
khác nay thành lập doanh 
nghiệp đấu giá tài sản mới 
thì việc đăng ký thuế thực 
hiện theo quy định tại Thông 
tư số 95/2016/TT-BTC ngày 
28/6/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về đăng ký thuế. 

Thành lập Hội đồng đấu 
giá để đấu giá quyền sử 
dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 
không có quy định về việc 
thành lập Hội đồng đấu giá 
để đấu giá quyền sử dụng 
đất. Do đó, để việc thành lập 
Hội đồng đấu giá quyền sử 
dụng đất theo quy định của 
Luật Đấu giá tài sản, UBND 
tỉnh yêu cầu các sở, ngành, 
UBND huyện, thành, thị khi 
tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất không thành lập 
hoặc đề nghị thành lập Hội 
đồng đấu giá quyền sử dụng 
đất theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 14/2015/TTLT-
BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 
của Bộ trưởng BộTài nguyên 
và Môi trường và Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định việc 
tổ chức thực hiện đấu giá 
quyền sử dụng đất để giao 
đất có thu tiền sử dụng đất 
hoặc cho thuê đất và Quyết 
định số 01/2017/QĐ-UBND 
ngày 13/01/2017 của UBND 
tỉnh Phú Thọ ban hành Quy 
chế đấu giá quyền sử dụng 
đất để giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
Khi tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất, các cơ quan, đơn 
vị phải tiến hành lựa chọn 
tổ chức đấu giá tài sản theo 
quy định tại Điều 56 Luật 
Đấu giá tài sản. Trường hợp 
sau khi thông báo công khai 
việc lựa chọn mà không có 
tổ chức đấu giá tài sản nào 
đăng ký tổ chức thực hiện 
việc đấu giá hoặc không 
lựa chọn được tổ chức đấu 
giá tài sản thì mới thành lập 
Hội đồng đấu giá quyền sử 
dụng đất. 

Lựa chọn tổ chức đấu 
giá tài sản

 Theo quy định tại khoản 
3 Điều 56 Luật Đấu giá tài 
sản: “Người có tài sản đấu 
giá căn cứ hồ sơ tham gia tổ 
chức đấu giá của tổ chức đấu 
giá tài sản, tiêu chí quy định 
tại khoản 4 Điều này để lựa 
chọn tổ chức đấu giá tài sản 
và chịu trách nhiệm về việc 
lựa chọn”. Như vậy, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có tài sản 
đấu giá phải lựa chọn tổ chức 
đấu giá tài sản có tên trong 
Danh sách các tổ chức đấu 
giá tài sản do Bộ Tư pháp 
công bố. Trong thời gian 
Danh sách các tổ chức đấu 
giá tài sản chưa được Bộ Tư 
pháp công bố, các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có tài sản 
đấu giá thực hiện lựa chọn 
tổ chức đấu giá tài sản có 

tên trong Danh sách tổ chức 
đấu giá tài sản đã được Sở 
Tư pháp công bố trên Cổng 
thông tin điện tử của Sở. 

Người có tài sản đấu giá 
phải căn cứ các tiêu chí của 
tổ chức đấu giá tài sản, trong 
đó tập trung vào các tiêu chí 
về phương án đấu giá, cơ 
sở vật chất, năng lực, kinh 
nghiệm hoạt động, uy tín 
của tổ chức đấu giá tài sản 
để đánh giá, quyết định lựa 
chọn tổ chức đấu giá tài sản 
và thông báo công khai việc 
lựa chọn tổ chức đấu giá tài 
sản trên Trang thông tin điện 
tử của mình và Trang thông 
tin điện tử chuyên ngành về 
đấu giá tài sản về việc lựa 
chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Để tăng cường công tác 
quản lý và kịp thời hướng 
dẫn giải quyết những vướng 
mắc cụ thể, UBND tỉnh đã 
giao Sở Tư pháp có trách 
nhiệm rà soát về cơ sở vật 
chất, năng lực, kinh nghiệm 
hoạt động, uy tín của tổ chức 
đấu giá tài sản công bố trên 
Trang thông tin điện tử của 
Sở làm căn cứ cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương 
xem xét đánh giá, quyết định 
lựa chọn tổ chức đấu giá tài 
sản; tập trung nâng cao hiệu 
quả thanh tra, kiểm tra về tổ 
chức, hoạt động của doanh 
nghiệp đấu giá tài sản nhằm 
chấn chỉnh và xử lý kịp thời 
các sai sót, vi phạm./.



BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số 2 - 201818

Hàng năm, căn 
cứ tình hình thực 
tế địa phương 

UBND tỉnh đều có kế 
hoạch trợ giúp pháp lý 
cho người khuyết tật 
trên địa bàn tỉnh, trong 
đó chú trọng các hoạt 
động truyền thông về 
trợ giúp pháp lý, tư vấn 
pháp luật, tham gia tố 
tụng và đại diện ngoài 
tố tụng.

Một trong những chính sách nhân đạo của Đảng, 
Nhà nước ta đối với người khuyết tật được thể chế 
hóa thông qua Luật Người khuyết tật năm 2010 phù 
hợp với nội dung Công ước quốc tế về quyền của 
người khuyết tật mà Việt Nam tham gia ký kết. Ngày 
05/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 
định số 1019/QĐ-TTg phê duyệt Đề án trợ giúp pháp 
lý đối với người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 với 
mục tiêu 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý 
miễn phí khi có nhu cầu trong giai đoạn 2012 - 2015; 
100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý miễn phí 
khi có nhu cầu trong giai đoạn 2016 - 2020.

Hoạt động trợ giúp pháp lý 
đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 

PHAN THÙY LINH
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL 

Trung tâm TGPL tổ chức  trợ giúp pháp lý lưu động cho người khuyết tật tại thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao. (Ảnh: Minh Hằng)
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Trong hoạt động truyền 
thông về trợ giúp pháp lý 
cho người khuyết tật, Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước tỉnh Phú Thọ (Trung 
tâm) đã phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan 
thông tin, phổ biến các chính 
sách ưu đãi đối với người 
khuyết tật trên các phương 
tiện truyền thanh, truyền 
hình và các chương trình 
giải đáp pháp luật; tổ chức 
nói chuyện pháp luật cho 
người khuyết tật; phát miễn 
phí hàng nghìn tờ gấp pháp 
luật giới thiệu về chính sách 
pháp luật của Nhà nước 
đối với người khuyết tật với 
nhiều tình huống pháp luật 
gần gũi với đời sống thực tế; 
đặt biển thông tin về quyền 
được trợ giúp pháp lý của 
người khuyết tật tại các địa 
phương và các cơ sở bảo trợ 
xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Từ năm 2015 đến 2017,  
Trung tâm đã tiến hành thực 
hiện trên 40 đợt trợ giúp 
pháp lý tại các cơ sở Bảo 
trợ xã hội trên địa bàn (Hội 
Bảo trợ người khuyết tật và 
trẻ em mồ côi tỉnh, Trung 
tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi 
tàn tật Việt Trì, Trung tâm 
hỗ trợ giáo dục dạy nghề 
Trẻ em thiệt thòi Đất tổ, 
Nhà cứu trợ trẻ em xã Vĩnh 
Chân huyện Hạ Hòa, Trung 
tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi 
tàn tật huyện Thanh Ba, 
Trung tâm Trợ giúp xã hội 
và phục hồi chức năng cho 

người tâm thần Đoan Hùng 
và tại UBND các xã có 
người khuyết tật sinh sống). 
Tại các đợt trợ giúp pháp lý 
này Trung tâm đã tư vấn, 
hướng dẫn giải đáp vướng 
mắc của người khuyết tật 
về các chế độ bảo trợ xã 
hội dành cho người khuyết 
tật, trình tự, thủ tục hưởng 
trợ cấp xã hội, các vấn đề 
liên quan đến quyền lợi của 
người khuyết tật. 

Hoạt động tư vấn pháp 
luật trực tiếp cho người 
khuyết tật, các Cộng tác 
viên, Trợ giúp viên Trợ giúp 
pháp lý của Trung tâm đã 
trực tiếp đến tận nơi ở của 
người khuyết tật để giúp đỡ 
họ hoàn thiện hồ sơ, làm đại 
diện thực hiện các thủ tục 
pháp lý cần thiết, giúp người 
khuyết tật tham gia tố tụng 
hoặc làm đại diện ngoài tố 
tụng. Trong 3 năm (từ 2015 
đến 2017), các Trợ giúp viên 
pháp lý và Luật sư là cộng tác 
viên của Trung tâm đã tham 
gia tố tụng bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp cho 17 đối 
tượng được TGPL là người 
khuyết tật, 100% vụ việc đạt 
chất lượng tốt, quyền lợi của 
người khuyết tật đã được bảo 
vệ theo đúng các quy định 
của pháp luật.

Nhìn chung, những 
đóng góp của Trung tâm 
trong công tác trợ giúp pháp 
lý cho người khuyết tật thời 
gian vừa qua đã góp phần 
không nhỏ trong việc thực 

hiện các chính sách liên 
quan đến quyền và lợi ích 
của người khuyết tật,  tạo 
chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức của cộng đồng 
về các quyền của người 
khuyết tật, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho người khuyết 
tật tiếp cận với dịch vụ trợ 
giúp pháp lý khi có nhu cầu. 
Tuy nhiên, vẫn còn số lượng 
không nhỏ người khuyết tật 
trên địa bàn chưa được tiếp 
cận các dịch vụ tư vấn, trợ 
giúp pháp lý.

Để người khuyết tật 
ngày càng được thụ hưởng 
nhiều hơn nữa chính sách 
của Đảng, Nhà nước, trong 
thời gian tới, Trung tâm 
sẽ tăng cường hoạt động 
truyền thông pháp luật về 
trợ giúp pháp lý thông qua 
các phương tiện thông tin 
đại chúng; mở rộng mạng 
lưới Cộng tác viên trợ giúp 
pháp lý, nhất là đội ngũ 
Cộng tác viên là cán bộ 
pháp chế tại cơ quan Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội, các hội, các trung tâm, 
các trường dành cho người 
khuyết tật. Thường xuyên 
tập huấn cho kỹ năng trợ 
giúp pháp lý đội ngũ Cộng 
tác viên, Trợ giúp viên, đặc 
biệt là đối với Cộng tác viên 
cấp xã về kiến thức pháp 
luật, đồng thời nghiên cứu 
để áp dụng mô hình trợ giúp 
pháp lý cho người khuyết tật 
phù hợp với điều kiện thực 
tế của tỉnh./.
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Việc chi trả thù lao 
tham gia tố tụng 
cho đội ngũ Luật 

sư là cộng tác viên TGPL 
được thực hiện theo Thông 
tư liên tịch số 187/1998/
TT-LT-TCCP-TC-TP ngày 
30/3/1998 của Ban Tổ chức 
- Cán bộ Chính phủ (nay là 
Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp hướng dẫn chế 
độ bồi dưỡng đối với Cộng 
tác viên thực hiện trợ giúp 
pháp lý, sau đó được thay 
thế bằng Thông tư liên tịch 
số 21/2002/TTLT-BNV-BTC-
BTP ngày 26/12/2002 của 
Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính và 
Bộ Tư pháp hướng dẫn chế 

Trước khi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 có hiệu lực, việc 
cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách trong hoạt động tố tụng chủ yếu dựa vào đội 
ngũ Cộng tác viên là Luật sư do chưa có chế định quy định về 
chức danh Trợ giúp viên pháp lý (TGPL) nên Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ chỉ thực hiện tư vấn pháp luật, 
tham gia hòa giải, đại diện ngoài tố tụng,... 

CHẾ ĐỊNH CHI TRẢ THÙ LAO 
CHO TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ VÀ LUẬT SƯ
 LÀ CỘNG TÁC VIÊN THAM GIA TỐ TỤNG

ĐOÀN HỮU VĂN
Phó Giám đốc Trung tâm TGPL 

độ bồi dưỡng đối với Cộng 
tác viên thực hiện TGPL 
đối với người nghèo và đối 
tượng chính sách. Theo đó, 
Luật sư được hưởng thù 
lao vụ việc tính theo buổi 
làm việc với định mức là 
30.000đ/buổi sau đó nâng 
lên 70.000đ/buổi và chế độ 
công tác phí theo quy định. 
Mức thù lao này tương ứng 
với mức thù lao mà cơ quan 
tiến hành tố tụng chi trả cho 
Luật sư khi tham gia vào vụ 
án theo chỉ định. 

Luật Trợ giúp pháp lý 
năm 2006 (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2007) là cơ 
sở pháp lý quan trọng để tổ 

chức và hoạt động TGPL có 
tính hệ thống, trong đó quy 
định rõ ràng hơn vấn đề chi 
trả thù lao. Theo Nghị định 
số 07/2007/NĐ-CP ngày 
12/01/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Trợ giúp pháp lý, chế 
độ bồi dưỡng cho Luật sư là 
cộng tác viên được xác định 
theo ngày làm việc tương 
đương với mức thù lao quy 
định đối với Luật sư tham gia 
tố tụng theo yêu cầu của các 
cơ quan tiến hành tố tụng với 
mức tối đa là 120.000đ/ngày. 
Ngoài ra, Luật sư là cộng tác 
viên còn được hưởng chi phí 
hành chính hợp lý khi thực 
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hiện vụ việc TGPL bao gồm 
các khoản phí phải nộp, chi 
phí sao chụp tài liệu, chi 
phí liên lạc với người được 
TGPL hoặc thân nhân của 
họ và các khoản chi phí hợp 
lý khác phục vụ trực tiếp cho 
việc thực hiện TGPL. Trong 
trường hợp Luật sư là cộng 
tác viên đi công tác phục vụ 
cho việc giải quyết vụ việc 
TGPL thì được thanh toán 
tiền công tác phí như cán bộ, 
công chức đi công tác. Nghị 
định cũng quy định Trợ giúp 
viên pháp lý khi tham gia tố 
tụng được hưởng mức phụ 
cấp vụ việc bằng 10% mức 
bồi dưỡng áp dụng đối với 
cộng tác viên. Trường hợp 
Trợ giúp viên pháp lý đi công 
tác phục vụ việc xác minh các 
tình tiết của vụ việc trợ giúp 
pháp lý hoặc phục vụ cho 
yêu cầu của hoạt động trợ 
giúp pháp lý thì được thanh 
toán chi phí tàu xe, tiền lưu 
trú theo quy định hiện hành 
về chế độ công tác phí cho 
cán bộ, công chức nhà nước 
đi công tác trong nước.

Từ năm 2007 đến 2013, 
hoạt động tham gia tố tụng 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
vẫn chủ yếu do Luật sư là 
cộng tác viên thực hiện, số 
vụ việc doTrợ giúp viên pháp 
lý thực hiện mặc dù đã tăng 
dần song còn thấp so với số 
vụ việc của Luật sư là cộng 
tác viên (Luật sư thực hiện 

là 914 vụ, chiếm 97,4%; Trợ 
giúp viên pháp lý thực hiện 
24 vụ, chiếm 2,6%). Nguyên 
nhân là do đội ngũ Trợ giúp 
viên pháp lý đa số còn trẻ, 
kinh nghiệm tham gia tố tụng 
chưa nhiều; sự hiểu biết của 
các cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng 
về vị trí, vai trò của Trợ giúp 
viên pháp lý còn hạn chế và 
một phần là do chế độ thù lao 
đối với Trợ giúp viên pháp lý 
còn thấp so mặt bằng chung 
chi trả cho Luật sư nên chưa 
tạo động lực để Trợ giúp viên 
pháp lý tích cực tham gia vào 
quá trình tố tụng. 

Năm 2013, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 
14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định số 07/2007/NĐ-CP 
đã sửa đổi mức bồi dưỡng 
theo vụ việc trả cho Luật sư 
là cộng tác viên bằng 0,2 
mức lương tối thiểu/01 ngày 
làm việc và nâng chế độ 
bồi dưỡng theo vụ việc cho 
Trợ giúp viên pháp lý bằng 
20% mức bồi dưỡng áp dụng 
đối với Cộng tác viên . Đến 
năm 2015, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 80/2015/
NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 14/2013/NĐ-CP trong 
đó giữ nguyên chế độ bồi 
dưỡng theo vụ việc cho Trợ 
giúp viên pháp lý (bằng 20% 
mức bồi dưỡng áp dụng đối 

với Cộng tác viên) nhưng đã 
nâng mức thù lao cho Luật sư 
là 500.000 đồng/01 buổi làm 
việc hoặc khoán chi theo vụ 
việc với mức tối thiểu bằng 
03 tháng lương cơ sở và mức 
tối đa là 10 tháng lương cơ 
sở (tùy tính chất, nội dung 
vụ việc). Như vậy, theo quy 
định, tỷ lệ phần trăm mức 
bồi dưỡng của Trợ giúp viên 
pháp lý trong giai đoạn này 
vẫn giữ nguyên trong khi 
mức thù lao trả cho Luật sư 
đã tăng lên.

Thực hiện Luật Trợ giúp 
pháp lý (sửa đổi) có hiệu 
lực kể từ ngày 01/01/2018, 
Chính phủ ban hành Nghị 
định số 144/2017/NĐ-CP 
ngày 15/12/2017 quy định 
chi tiết một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý, trong đó 
quy định cụ thể, chi tiết chế 
độ thù lao, bồi dưỡng và 
chi phí thực hiện vụ việc trợ 
giúp pháp lý của người thực 
hiện trợ giúp pháp lý. Cụ 
thể: Khi thực hiện vụ việc trợ 
giúp pháp lý bằng hình thức 
tham gia tố tụng, Luật sư ký 
hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý với Trung tâm TGPL 
được hưởng thù lao theo 
buổi làm việc (1/2 ngày làm 
việc) là 0,38 mức lương cơ 
sở/01 buổi làm việc nhưng 
tối đa không quá 30 buổi làm 
việc/01 vụ việc hoặc theo 

(Xem tiếp trang 24)
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Sinh ra tại vùng quê đất Bưởi, vừa tròn 18 tuổi, 
chàng thanh niên Nguyễn Việt Tùng tham 
gia quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh trở về 

địa phương và công tác tại Huyện ủy Đoan Hùng. 
Năm 1996 anh được điều động sang công tác tại 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
Đoan Hùng. Trải qua nhiều vị trí, công việc khác 
nhau, cuối năm 2009 anh được lãnh đạo UBND 
huyện điều chuyển về phòng Tư pháp huyện với 
cương vị là Trưởng phòng.

Được phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên 
môn được đào tạo, anh rất phấn khởi. Tuy nhiên, anh 
cũng có những trăn trở bởi công việc thực tế hằng 
ngày đòi hỏi người cán bộ làm công tác tư pháp 
phải có nhiều kiến thức, kỹ năng hơn so với những 

Người dân ở các xã của 
huyện Đoan Hùng đã quá 
đỗi quen thuộc với hình ảnh 
người cán bộ tư pháp huyện 
thường xuyên đi về các xã, 
thị trấn trên địa bàn để tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, 
trợ giúp pháp lý cho người 
dân, nhất là người dân các xã 
vùng sâu, vùng xa của huyện. 
Người cán bộ tôi muốn nói 
tới ở đây là anh Nguyễn Việt 
Tùng - Trưởng phòng Tư 
pháp huyện Đoan Hùng.

NGƯỜI CÁN BỘ TƯ PHÁP TẬN TÂM 
VỚI HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Bài và ảnh:  PHÙNG THỊ VÂN ANH
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Anh Nguyễn Việt Tùng trong buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Đông Khê, 
huyện Đoan Hùng.
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gì anh đã được đào tạo trong 
trường đại học. Là người dân 
gốc của huyện Đoan Hùng, 
anh hiểu rất rõ trình độ hiểu 
biết pháp luật của người dân 
nơi anh sinh sống. Từ thực 
tiễn đó, anh luôn suy nghĩ 
phải làm sao để truyền đạt 
thật nhiều kiến thức pháp 
luật tới các tầng lớp nhân 
dân trong huyện, nhất là các 
kiến thức pháp luật liên quan 
đến đời sống hằng ngày của 
người dân. Hằng năm, anh 
chủ động tham mưu cho 
lãnh đạo UBND huyện ban 
hành các văn bản chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả công 
tác trợ giúp pháp lý, nhất là 
những người dân vùng sâu, 
vùng xa, người dân tộc thiểu 
số của huyện.

Là người cán bộ tâm 
huyết với nghề và có nhiều 
kinh nghiệm thực tiễn nên 
anh luôn có suy nghĩ rằng 
hoạt động trợ giúp pháp lý 
là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm của công tác tư 
pháp. Trong thực thi nhiệm 
vụ hằng năm của phòng, 
anh luôn chú trọng tới việc 
xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện trợ giúp pháp 
lý cho người dân, kết hợp, 
lồng ghép với những hoạt 
động tuyên truyền pháp 
luật, nhất là vào những ngày 
lễ lớn. Anh Tùng tâm sự: 
Phòng Tư pháp huyện đã 

phối hợp với Trung tâm trợ 
giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Phú Thọ thực hiện trợ giúp 
pháp lý lưu động tới tất cả 
28/28 xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện. Đối tượng được 
trợ giúp pháp lý là đồng bào 
dân tộc thiểu số, người có 
công với cách mạng, người 
tàn tật, người thuộc diện hộ 
nghèo,… Chúng tôi luôn lựa 
chọn những nội dung trọng 
tâm, có ảnh hưởng trực tiếp 
tới đời sống của người dân 
để trợ giúp cho họ.

Nhờ những cách làm 
hay, sáng tạo nên tại mỗi 
buổi trợ giúp pháp lý người 
dân mạnh dạn nêu ý kiến 
về những băn khoăn vướng 
mắc của mình và bày tỏ tâm 
tư nguyện vọng, đề xuất của 
mình với Đảng và Nhà nước. 
Thông qua các buổi trợ giúp 
pháp lý, có hàng nghìn lượt 
người tham gia với nhiều câu 
hỏi về các lĩnh vực pháp luật 
đã được giải đáp, trong đó 
tập trung về thụ hưởng các 
chính sách an sinh xã hội, 
các tranh chấp đất đai, hôn 
nhân gia đình,… Đồng thời, 
tại các đợt trợ giúp pháp lý 
lưu động đã cấp phát miễn 
phí hàng nghìn tờ gấp tuyên 
truyền về pháp luật. Với sự 
phát triển nhanh chóng của 
công nghệ thông tin, hiện 
nay người dân có rất nhiều 
cách tiếp cận pháp luật. Tuy 

nhiên, anh Tùng cho rằng 
công tác trợ giúp pháp lý trực 
tiếp cho người dân vẫn là 
một khâu quan trọng. Thông 
qua việc tổ chức trợ giúp 
pháp lý lưu động, người dân, 
đặc biệt là những người yếu 
thế trong xã hội đã trực tiếp 
được tư vấn, được giải đáp 
thỏa đáng những thắc mắc 
về pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện 
tốt công tác trợ giúp pháp lý, 
anh Tùng còn tham mưu tốt 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, 
công tác hoà giải ở cơ sở, 
công tác xây dựng văn bản, 
theo dõi thi hành pháp luật, 
giải quyết đơn thư khiếu nại 
tố cáo,... Gần 20 năm trong 
nghề là ngần ấy năm anh 
được công nhận hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chuyên 
môn. Trong giao tiếp hàng 
ngày anh niềm nở, chan hoà 
với mọi người, làm việc có 
trách nhiệm. 

Những năm qua, công 
tác tổ chức cán bộ của 
huyện Đoan Hùng có nhiều  
thay đổi theo tinh thần tinh 
giản biên chế, bảo đảm vị 
trí việc làm nên từ năm 2015 
đến nay, đồng nghiệp với 
anh ở Phòng Tư pháp được 
điều động, luân chuyển 
nhưng anh vẫn ở lại và yên 
tâm hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Từ sự nỗ lực 
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cố gắng của bản thân và sự 
hoạt động tích cực của tập 
thể cán bộ phòng Tư pháp, 
từ năm 2012 đến năm 2015, 
Phòng Tư pháp huyện Đoan 
Hùng được Chủ tịch UBND 
tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp 
tặng Bằng khen, Giấy khen. 
Cá nhân anh Tùng liên tục 
từ năm 2012 đến năm 2017 
đều đạt danh hiệu Chiến sỹ 
thi đua cơ sở và năm 2016, 
2017 anh được Chủ tịch 
UBND huyện Đoan Hùng 
tặng Giấy khen.

Mặc dù cũng chỉ còn ít 
năm công tác nữa anh cũng 
sẽ nghỉ hưu theo chế độ của 
Nhà nước, nhưng anh vẫn 
luôn “đau đáu” một nỗi niềm 
là còn “nợ” dân nhiều, vì mặc 
dù người dân trên địa bàn 
Đoan Hùng đã được trang bị 
thêm nhiều kiến thức pháp 
luật song ở đâu đó vẫn có 
những người dân còn thiếu 
hiểu biết pháp luật, nhất là 
những người dân sinh sống 
ở vùng sâu, vùng xa. Thời 
gian công tác còn lại, anh sẽ 
nỗ lực hơn nữa để góp phần 
công sức của mình vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã 
hội của huyện, để người dân 
được trang bị thêm nhiều 
kiến thức pháp luật cần thiết 
để tự tin hơn trong sản xuất, 
lao động cũng như trong 
cuộc sống hằng ngày./.

hình thức khoán chi vụ việc với mức tối thiểu bằng 03 mức 
lương cơ sở/01 vụ việc và mức tối đa không quá 10 mức 
lương cơ sở/01 vụ việc (căn cứ vào tính chất phức tạp, yêu 
cầu tố tụng và nội dung của từng vụ việc cụ thể). Trợ giúp 
viên pháp lý khi thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình 
thức tham gia tố tụng được hưởng mức bồi dưỡng bằng 40% 
mức thù lao áp dụng đối với Luật sư theo quy định. Theo đó, 
mức thù lao vụ việc tham gia tố tụng trả cho trợ giúp viên 
pháp lý tăng lên và mức thù lao của Luật sư ký hợp đồng 
thực hiện trợ giúp pháp lý được quy định trên cơ sở mức 
lương cơ sở nhằm đảm bảo tính ổn định.

Như vậy, hoạt động tham gia tố tụng của đội ngũ Trợ 
giúp viên pháp lý và Luật sư là cộng tác viên qua các năm 
được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn trong công 
tác trợ giúp pháp lý, nhằm đảm bảo đầy đủ, kịp thời, có chất 
lượng quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trong 
các vụ án, tăng cường công tác thực thi, thi hành pháp luật, 
phấn đấu vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh./.

(Tiếp theo trang 13)

(Tiếp theo trang 21)

trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia 
công tác soạn thảo văn bản QPPL, nhất là việc bổ sung 
kiến thức chuyên ngành, kỹ năng quản lý nhà nước và xây 
dựng pháp luật để bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng 
công tác soạn thảo dự thảo văn bản QPPL. Mặt khác, cần 
chú trọng việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của đội ngũ 
cán bộ làm công tác pháp chế, tạo điều kiện thuận lợi để 
cán bộ pháp chế tham gia vào quá trình xây dựng văn bản 
QPPL, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các Ban 
của HĐND và UBMTTQ cùng cấp; phát huy vai trò phản 
biện xã hội và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản 
lý trong việc dự thảo văn bản QPPL./.

Một số giải pháp 
nâng cao chất lượng...

CHẾ ĐỊNH CHI TRẢ THÙ LAO 
CHO TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ...
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Niềm vui nhân đôi
Gặp đối 
tượng lần 
đầu tại trụ sở 
Văn phòng 
cơ quan 
Cảnh sát 
điều tra, vì 
đây là đối 
tượng chưa 
thành niên, 
bị khởi tố 
về tội “Giết 
người”. 

Cảm nhận của tôi về đối tượng 
không giống với những bị can 
trong các vụ án khác mà tôi 

đã từng tham gia. Qua lời khai, tôi được 
biết đối tượng là Nguyễn Văn Bằng, sinh 
ra trong một gia đình bố mẹ làm nông ở 
một vùng quê nghèo. Bằng khai lại nội 
dung sự việc: Vào khoảng 8 giờ tối ngày 
22/2/2017, Bằng cùng 3 bạn học cùng 
lớp là An, Khánh và Hưng cùng nhau đạp 
xe đạp đi chơi. Trong lúc ngẫu hứng, An 
hỏi “có đứa nào để đánh không”, Khánh 
nói “Có thằng Trọng nhà nó gần đây, nó 
hay đổ cho tao ăn trộm gà”. Bằng nói “Tí 
về dã cho nó trận”. Thế là cả nhóm đạp 

Qua vài lần tham gia hỏi 
cung bị can, lời khai của 
Bằng vẫn không thay đổi, 
vẫn ánh mắt tỏ rõ sự ân hận. 
Là Trợ giúp viên pháp lý đã 
làm khá nhiều vụ án nhưng 
đây là vụ án với tội danh 
“Giết người” đầu tiên mà tôi 
tham gia bào chữa. Trong 
đầu tôi lúc này chỉ có một 
câu hỏi: Hành vi của Bằng 
là “Giết người” như cơ quan 
điều tra đã khởi tố hay chỉ là 
“Cố ý gây thương tích”? Lật 
lại tất cả những kiến thức 
mà tôi đã được học, tìm đọc 
tất cả các văn bản có liên 
quan đã củng cố cho nhận 
định của tôi là có căn cứ. 
Tuy nhiên, đề đạt của tôi về 
định tội danh đối với bị can 
chỉ cấu thành tội “Cố ý gây 
thương tích” đã không được 
chấp nhận. Kết thúc điều 
tra, cơ quan Cảnh sát điều 
tra đã ra bản kết luận điều 
tra đề nghị truy tố Bằng về 
tội “Giết người” với mức hình 
phạt từ 7 đến 15 năm tù. 

Cáo trạng của Viện Kiểm 
sát nhân dân xác định vào 
thời điểm thực hiện hành vi 
phạm tội, cả bị can và bị hại 
đều ở lứa tuổi chưa thành 

PHẠM THỊ THẮM

Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

xe đến trước cổng nhà Trọng, Khánh bảo Bằng gọi Trọng 
ra. Trọng một mình từ trong nhà đi ra đứng trước mặt Khánh 
(khi đó, Bằng đứng phía sau lưng Trọng, Khánh và Trọng 
đứng đối diện nhau). Tại đây, có một bóng đèn treo ở cổng 
nhà dân cách chỗ Trọng và Khánh đứng khoảng 5 mét, ánh 
đèn chỉ đủ nhìn thấy người không quan sát rõ mặt. Trọng 
hỏi: “Thằng nào gọi tao?”. Khánh hỏi lại: “Thế hôm nọ mày 
bảo bọn lớp 9 đánh tao không?”. Trọng trả lời: “Tao bảo đấy, 
mày tin mày mất đường đi học không?”, Khánh lấy chiếc áo 
khoác vụt vào Trọng nhưng không trúng. Trọng lao vào đấm 
Khánh, thấy vậy, Bằng nhặt cây gậy hóp ở ven đường vụt 
một cái vào đầu Trọng làm Trọng ngã vật xuống. Bằng vứt 
gậy ra ven đường, rồi cả nhóm bỏ chạy. Trọng được người 
dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại bản kết luận giám định 
pháp y về thương tích đã khẳng định tỷ lệ tổn hại phần trăm 
sức khỏe của Trọng là 44%. Giữa Bằng và Trọng không 
quen biết nhau, không có mâu thuẫn, thù hằn gì. Chỉ vì một 
phút bồng bột, thấy Trọng lao vào đấm Khánh, thì Bằng 
muốn hỗ trợ Trọng mà thôi.
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niên. Hành vi của Bằng 
dùng gậy hóp vụt vào đầu 
Trọng có khả năng dẫn đến 
tử vong, Bằng buộc phải 
biết điều này. Hành vi đó 
của Bằng đã cấu thành tội 
“Giết người” với tình tiết định 
khung tăng nặng là giết trẻ 
em với mức hình phạt từ 12 
năm đến 20 năm tù, chung 
thân hoặc tử hình. Quan 
điểm của tôi về tội danh 
của Bằng chỉ thỏa mãn cấu 
thành tội “Cố ý gây thương 
tích” đã không được các cơ 
quan tiến hành tố tụng chấp 
nhận  mà khung hình phạt 
của em có thể tăng lên “từ 7 
đến 15 năm tù” thành “từ 12 
đến 20 năm tù, chung thân 
hoặc tử hình”.

Tôi quyết định vào trại 
tạm giam gặp Bằng một 
lần nữa trước khi xét xử 
sơ thẩm để làm rõ hơn tất 
cả các tình tiết của vụ án. 
Trong trại tạm giam, Bằng 
đã nhận được cáo trạng, 
biết mình phải đối mặt với 
mức án từ 12 đến 20 năm 
tù, tù chung thân hoặc tử 
hình. Bằng khẳng định việc 
đánh vào đầu Trọng là nằm 
ngoài ý muốn của bản thân. 
Nếu quan điểm của tôi được 
Hội đồng xét xử chấp nhận, 
Bằng chỉ phạm tội cố ý gây 
thương tích và áp dụng các 
quy định của pháp luật đối 
với trẻ em phạm tội thì Bằng 
có cơ hội được hưởng án 

treo để về tiếp tục đi học.
Tại phiên tòa sơ thẩm, 

đại diện Viện Kiểm sát vẫn 
giữ nguyên quan điểm truy 
tố bị cáo về tội “Giết người”. 
Bào chữa cho bị cáo tại 
phiên tòa, tôi khẳng định 
không đồng ý với quan điểm 
của vị đại diện Viện Kiểm sát 
về tội danh cũng như điều 
luật áp dụng đối với bị cáo. 
Bởi bị cáo không hề có động 
cơ, mục đích tước đoạt tính 
mạng người bị hại; bị cáo chỉ 
vì bênh vực bạn đang đánh 
nhau với người bị hại nên 
nhặt đoạn gậy nhằm vào 
người bị hại để đánh. Hơn 
nữa, thời gian xảy ra sự việc 
lại vào buổi tối, trong lúc 
Khánh và Trọng đang đánh 
nhau tức là không đứng cố 
định một chỗ, bị cáo đánh 
chẳng may vào đầu bị hại, 
chứ không chủ ý. Vì vậy, đề 
nghị Hội đồng xét xử chuyển 
tội danh xét xử bị cáo về tội 
“Cố ý gây thương tích”, áp 
dụng các quy định pháp 
luật đối với trẻ em phạm tội 
trên cơ sở đánh giá về nhân 
thân, các tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự đề nghị 
cho bị cáo hưởng án treo. 

Phút nghị án nghẹt thở 
với cả bị cáo và Trợ giúp 
viên pháp lý. Cuối cùng, Hội 
đồng xét xử trên cơ sở xem 
xét đầy đủ và toàn diện các 
chứng cứ tài liệu đã được 
thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ lời trình bày của những 
người tham gia tố tụng và 
kết quả tranh luận tại phiên 
tòa, tuyên bố chấp nhận như 
đề nghị của người bào chữa 
cho bị cáo, tuyên bố bị cáo 
Nguyễn Văn Bằng phạm tội 
“Cố ý gây thương tích” và 
tuyên phạt bị cáo 30 tháng 
tù nhưng cho hưởng án treo, 
trả tự do cho bị cáo ngay tại 
phiên tòa. 

Cứ tưởng mọi việc đã 
tạm qua, 15 ngày sau Viện 
Kiểm sát nhân dân kháng 
nghị với nội dung không 
đồng ý về tội danh cũng 
như mức hình phạt áp dụng 
đối với bị cáo là chưa đủ 
nghiêm khắc. Tuy nhiên, 
tại phiên xét xử phúc thẩm, 
Hội đồng xét xử phúc thẩm 
Tòa án nhân dân cấp cao 
đã nhận định việc quy kết vị 
cáo về tội danh “Giết người” 
là không phù hợp với thực 
tế khách quan và ý thức chủ 
quan của người phạm tội. 
Hội đồng xét xử phúc thẩm 
đã bác toàn bộ kháng nghị 
của Viện Kiểm sát và giữ 
nguyên bản án sơ thẩm.

Trở về sau phiên tòa 
phúc thẩm, tôi mong rằng 
đây cũng là bài học đắt 
giá cho những bạn trẻ, 
cần chín chắn hơn trong 
suy nghĩ và hành động để 
không bao giờ phải trả giá 
cho những sai lầm như vậy 
trong cuộc đời./.
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Luật Trợ giúp pháp 
lý 2006 đã quy định 
cụ thể tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
nhiệm TGVPL (có năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ, có 
phẩm chất đạo đức tốt, có 
bằng cử nhân Luật, có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL, 

Khái niệm Chuyên viên Trợ giúp pháp 
lý (TGPL) và Cộng tác viên TGPL của các 
tổ chức TGPL nhà nước xuất hiện lần đầu 

trong Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý cho 
người nghèo và đối tượng chính sách. Thời 
điểm đó, các chuyên viên Trợ giúp pháp lý 

chỉ thực hiện một số hoạt động TGPL mà 
chưa được tham gia hoạt động tố tụng.

CHỨC DANH  NGHỀ NGHIỆP 
TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

ĐINH THỊ HẠNH 

Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Phú Thọ (Ảnh:Tiến Dũng).
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có thời gian làm công tác 
pháp luật từ 2 năm trở 
lên, có sức khỏe bảo đảm 
hoàn thành nhiệm vụ được 
giao) và TGVPL được thực 
hiện dịch vụ pháp lý như 
Luật sư là tham gia tố 
tụng; tư vấn pháp luật; đại 
diện ngoài tố tụng và các 
dịch vụ pháp lý khác. Đến 
Thông tư 15/2010/TT-BTP 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
thì tiêu chuẩn về trình độ 
TGVPL đã cao hơn (có 
bằng cử nhân Luật trở lên, 
có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ Trợ giúp viên, 
có một ngoại ngữ trình độ 
B trở lên, có trình độ tin 
học văn phòng, có thời 
gian làm công tác pháp 
luật từ 2 năm trở lên) và 
nhất thiết phải trải qua 12 
tháng tập sự về trợ giúp 
pháp lý.

Như vậy, TGVPL được 
thực hiện tất cả các dịch 
vụ TGPL miễn phí như 
Luật sư, nhất là phải nâng 
cao chất lượng tham gia 
tố tụng. Việc tham gia của 
TGVPL vào quá trình tố 
tụng đã góp phần quan 
trọng trong việc xác định 
sự thật khách quan của vụ 
án, giúp Hội đồng xét xử 

ban hành những bản án 
nghiêm minh, công bằng, 
dân chủ và đúng pháp luật, 
bảo đảm cho các đối tượng 
yếu thế được thụ hưởng 
và tiếp cận pháp luật miễn 
phí. Đội ngũ TGVPL đã có 
nhiều cố gắng trong việc 
chủ động tìm tòi, nghiên 
cứu, học hỏi nâng cao trình 
độ, kỹ năng TGPL, tranh 
luận, đưa ra quan điểm 
bảo vệ tại phiên tòa. Có 
thể thấy rằng, chức danh 
TGVPL có quá trình hình 
thành và phát triển gắn 
liền thực tiễn hoạt động 
của công tác TGPL. Chất 
lượng và hiệu quả hoạt 
động cũng như vị thế của 
các Trung tâm TGPL hiện 
nay được nâng lên rõ rệt. 

Hiện nay, Trung tâm 
TGPL nhà nước tỉnh Phú 
Thọ có 12 TGVPL. Các vụ, 
việc mà TGVPL tham gia 
đã từng bước được nâng 
cao cả về số lượng và 
chất lượng. Từ hoạt động 
tư vấn pháp luật, đại diện 
ngoài tố tụng, các dịch 
vụ pháp lý khác, đặc biệt 
là hoạt động tham gia tố 
tụng các TGVPL của tỉnh 
đã hoạt động khá tích cực. 
100% các TGVPL đều 

hoàn thành vượt mức chỉ 
tiêu được giao, có TGVPL 
vượt mức 300% so với số 
vụ việc được giao và được 
Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng 
bằng khen. Các TGVPL 
tham gia bào chữa, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp 
cho các đối tượng được 
thụ hưởng ngày càng tăng 
(năm 2017 là 256 vụ việc, 
quý I của 2018 là 94 vụ 
việc). Từ hoạt động tham 
gia tố tụng của các TGVPL 
đã giúp cho rất nhiều các 
đối tượng yếu thế được tiếp 
cận pháp luật, đồng thời 
giúp cho công tác TGPL 
của tỉnh ngày càng phát 
triển và đạt hiệu quả cao. 
Các cơ quan tiến hành tố 
tụng cấp tỉnh, cấp huyện 
đánh giá rất cao về hoạt 
động TGPL nói chung và 
tham gia tố tụng của các 
TGVPL nói riêng. 

Chức danh Trợ giúp 
viên pháp lý tuy mới được 
hình thành khi có Luật 
TGPL 2006, nhưng đến 
nay đã trở thành quen 
thuộc đối với người nghèo 
và đối tượng chính sách 
- các đối tượng yếu thế 
trong xã hội./. 
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TÌNH HÌNH TỘI PHẠM LỨA TUỔI CHƯA THÀNH NIÊN 
QUA THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Người chưa thành niên (NCTN) có những đặc thù riêng, đó là nhóm đối tượng 
còn chưa hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần, ở độ tuổi này, họ luôn hướng 
tới sự ham thích mới lạ, hiếu động, muốn thể hiện tính anh hùng, hảo hán. 

Bài và ảnh: BÙI THANH NGA
Trợ giúp viên Trung tâm TGPL

Phiên toàn xét sử người chưa thành niên phạm tội Giết người xảy ra tại quán Karaoke Banbo - TP. Việt Trì.

Thời gian gần đây, 
trên địa bàn tỉnh 
các vụ án do 

NCTN gây ra có chiều hướng 
tăng lên về cả số lượng và 
mức độ nghiêm trọng. Việc 
gia tăng các vụ án có bị cáo 
là NCTN không chỉ tăng về 

số lượng các bị cáo, mà tuổi 
đời phạm tội của các bị cáo 
là NCTN cũng trẻ hoá. Năm 
2017, trong tổng số 284 vụ 
tham gia tố tụng của Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước tỉnh Phú Thọ có 43 vụ 
là đối tượng NCTN. Riêng 

quý I năm 2018, trong tổng 
số: 114 vụ tham gia tố tụng 
có 15 vụ đối tượng là NCTN. 
Với các con số nêu trên, có 
thể thấy rằng, tình hình tội 
phạm do NCTN thực hiện là 
rất cao. Nếu như trước đây 
NCTN thường phạm một số 
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ít những loại với tính chất đơn 
lẻ, thủ đoạn đơn giản, thì hiện 
nay, xu hướng phạm nhiều 
loại tội với tính chất côn đồ, 
băng nhóm, thủ đoạn phạm 
tội tinh vi, phức tạp và manh 
động hơn. Không chỉ có vậy, 
đối tượng này còn nhúng tay 
vào hầu như tất cả các hình 
thức phạm tội của người lớn 
có tính chất rất nghiêm trọng 
và đặc biệt nghiêm trọng 
như: Cướp tài sản, hiếp dâm, 
thậm chí cả giết người. Nhiều 
vụ án do NCTN thực hiện 
gây hoang mang trong nhân 
dân, nhức nhối trong dư luận 
xã hội. 

Nguyên nhân phạm tội 
thường xuất phát từ những 
lý do bình thường, nhỏ nhặt 
hàng ngày trong đời sống xã 
hội (xích mích nhỏ trên mạng 
xã hội hoặc do xuất phát từ 
những lời trêu đùa, chọc 
ghẹo...), nhưng những đối 
tượng này lại có cách thức 
hành xử hết sức nguy hiểm 
và bồng bột, dẫn tới hậu quả 
mà bản thân đối tượng cũng 
không lường trước được. Đến 
khi đứng trước vành móng 
ngựa, có bản án của Tòa án 
tuyên, thì đối tượng mới nhận 
thức được và ăn năn, hối 
hận, nhưng đã muộn. 

Một vài ví dụ để thấy rõ 
hơn tình hình phạm tội của 

lứa tuổi chưa thành niên: 
Đó là vụ án giết người xảy 
ra tại quán Karaoke BamBo 
thành phố Việt Trì vào tháng 
06/2017, nguyên nhân vụ án 
bắt đầu từ việc đi nhầm vào 
nhà vệ sinh nam của một cô 
gái dẫn tới sự hiểu lầm rồi xô 
sát, cãi cọ giữa hai bên. Hậu 
quả của sự hiểu lầm trên là 
01 người tử vong do bị đánh, 
còn 6 bị cáo phải nhận án từ 
7 đến 12 năm  tù, trong đó 
có bị cáo là NCTN phải nhận 
mức án 10 năm tù. Hoặc 
vụ án gây rối trật tự công 
cộng xảy ra trên địa bàn 
xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ 
vào tháng 3 năm 2017, một 
nhóm thanh niên mang dao, 
kiếm, phóng lợn,... đến nhà 
của Nguyễn Hữu Trọng với 
mục đích đánh Trọng để đòi 
nợ, sự xuất hiện của nhóm 
thanh niên cùng với hung khí 
đã gây hoang mang, hoảng 
sợ đối với người dân xung 
quanh. Điều đáng nói là 
trong vụ án này có rất nhiều 
bị cáo không biết Trọng cũng 
như không có mối quan hệ gì 
với Trọng mà tham gia chỉ vì 
bị rủ rê, lôi kéo,...

Nguyên nhân dẫn tới việc 
NCTN phạm tội xuất phát từ 
nhiều nguyên nhân nhưng 
có thể tổng hợp lại thành 03 
nhóm nguyên nhân chính sau: 

Phiên tòa xét xử người 
chưa thành niên phạm tội 
Giết người xảy ra tại quán 
Karaoke Bambo - thành phố 
Việt Trì.

Nhóm nguyên nhân thứ 
nhất: Do hoàn cảnh gia đình. 
Nếu các em được sống trong 
môi trường yêu thương, tôn 
trọng thì sẽ học được cách yêu 
thương tôn trọng bản thân và 
tôn trọng người khác. Ngược 
lại, nếu ngay từ nhỏ các em 
không cảm nhận thấy sự yêu 
thương, tôn trọng thì rất có thể 
sẽ sẵn sàng làm người khác bị 
tổn thương. 80% NCTN phạm 
tội là do thiếu sự quan tâm, 
chăm sóc, giám sát của bố 
mẹ hay trẻ em mồ côi bố hoặc 
mẹ; bố mẹ ly hôn, ly thân hoặc 
sinh sống trong những gia 
đình thường xuyên thỏa mãn 
yêu cầu về vật chất của con; 
nuông chiều thái quá; răn đe 
bằng hành vi đánh, mắng,...

Nhóm nguyên nhân thứ 
hai: Do ảnh hưởng bởi các 
yếu tố khách quan như nghiện 
game online, ảnh hưởng từ 
nhóm bạn bè xấu. Đa số 
NCTN không có những kiến 
thức, hiểu biết để “đề kháng” 
với những thay đổi của đời 
sống xã hội đã bị tác động 
bởi các tiêu cực xã hội, hình 
thành lối sống thực dụng, 

(Xem tiếp trang 33)
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1) Về điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ 
giúp pháp lý (Điều 2): 

Là người thuộc hộ cận nghèo hoặc người đang 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của 
pháp luật.

2) Tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 
nước và Chi nhánh của Trung tâm (từ Điều 3 đến Điều 10): 

Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
trợ giúp pháp lý nhà nước; tiêu chuẩn bổ nhiệm, cách 
chức Giám đốc Trung tâm; Chi nhánh của Trung tâm; 
Thủ tục thành lập, giải thể, sáp nhập Chi nhánh và số 
lượng người làm việc, cơ sở vật chất của Trung tâm.

Việc thành lập Chi nhánh phải căn cứ các điều kiện 
theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và dựa vào nhu 
cầu trợ giúp pháp lý dài hạn của người dân tại nơi dự 
kiến thành lập, phải có Trợ giúp viên pháp lý làm việc 
thường xuyên, có cơ sở vật chất, bảo đảm sử dụng hiệu 
quả ngân sách nhà nước.

3) Chế độ, chính sách đối với Trợ giúp viên pháp lý và thù 
lao, bồi dưỡng, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho 
người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Về chế độ, chính sách 
đối với Trợ giúp viên pháp 
lý (Điều 11): Trợ giúp viên 
pháp lý có các chức danh 
nghề nghiệp viên chức theo 
quy định của pháp luật và 
được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm theo nghề (bằng 25% 
mức lương hiện hưởng), phụ 
cấp chức vụ lãnh đạo, phụ 
cấp vượt khung (nếu có) và 
được cấp trang phục riêng 
theo tiêu chuẩn, niên hạn 
cụ thể.

- Về thù lao, bồi dưỡng 
và chi phí thực hiện vụ việc 
trợ giúp pháp lý cho người 
thực hiện trợ giúp pháp lý 
(Điều 13):

+ Đối với hình thức 
tham gia tố tụng, luật sư ký 
hợp động thực hiện trợ giúp 
pháp lý với Trung tâm được 
hưởng thù lao theo buổi làm 
việc là 0,38 mức lương cơ 

Một số nội dung cơ bản 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 144/2017/NĐ-CP NGÀY 15/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

BBT: Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2017/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 
và thay thế các Nghị định hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 (Nghị định số 07/2007/NĐ-CP 
ngày 12/01/2007; Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013; Nghị định số 80/2015/NĐ-CP ngày 
17/9/2015). Bản tin tư pháp Phú Thọ trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của của Nghị định.
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sở/01 buổi làm việc nhưng 
tối đa không quá 30 buổi 
làm việc/01 vụ việc hoặc 
theo hình thức khoán chi vụ 
việc với mức tối thiểu bằng 
03 mức lương cơ sở/01 vụ 
việc và mức tối đa không 
quá 10 mức lương cơ sở/01 
vụ việc (căn cứ vào tính 
chất phức tạp, yêu cầu tố 
tụng và nội dung của từng 
vụ việc cụ thể);

+ Đối với hình thức đại 
diện ngoài tố tụng, luật sư ký 
hợp động thực hiện trợ giúp 
pháp lý với Trung tâm được 
hưởng thù lao theo buổi làm 
việc là 0,31 mức lương cơ 
sở/01 buổi làm việc nhưng 
tối đa không quá 20 buổi 
làm việc/01 vụ việc;

+ Đối với hình thức tư 
vấn pháp luật, luật sư và 
cộng tác viên trợ giúp pháp 
lý ký hợp đồng thực hiện trợ 
giúp pháp lý với Trung tâm 
được hưởng thù lao từ 0,08 
- 0,15 mức lương cơ sở/01 
văn bản tư vấn pháp luật 
(tùy tính chất phức tạp và 
nội dung của vụ việc);

+ Trợ giúp viên pháp lý 
được hưởng 40% mức thù 
lao áp dụng đối với luật sư 
khi thực hiện trợ giúp pháp 
lý bằng hình thức tham gia 
tố tụng và được hưởng mức 

bồi dưỡng bằng 20% mức thù lao áp dụng đối với luật 
sư khi thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức đại 
diện ngoài tố tụng.

+ Khi thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, 
đại diện ngoài tố tụng cần có thời gian thu thập chứng 
cứ hoặc xác minh làm rõ vụ việc, người thực hiện trợ 
giúp pháp lý còn được thanh toán chi phí phát sinh 
thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định.

- Về thù lao và chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp 
pháp lý của tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý (Điều 14): Sở Tư pháp thanh toán thù lao và 
chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho tổ chức 
ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Mức thù lao và 
chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý chi trả cho 
tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 
ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được thực hiện 
tương ứng theo mức chi trả cho luật sư, cộng tác viên 
trợ giúp pháp lý ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp 
lý với Trung tâm.

4) Thủ tục thanh toán vụ việc trợ giúp pháp lý (Điều 15):

Quy định thủ tục thanh toán vụ việc trợ giúp pháp 
lý theo buổi làm việc, theo khoán chi vụ việc, theo 
hình thức tư vấn pháp luật và thủ tục thanh toán của tổ 
chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư 
pháp tỉnh, thành phố nơi ký hợp đồng.

5) Thủ tục cấp, thu hồi và cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp 
pháp lý (từ Điều 16 đến Điều 19):

- Hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý 
bao gồm: đơn đề nghị làm cộng tác viên (theo mẫu); 
giấy tờ chứng minh là người đã nghỉ hưu theo quy định; 
sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và 02 ảnh màu 2 
cm  x 3 cm. Người đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp 



BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số 2-2018 33

hưởng thụ. Sự quan tâm của 
xã hội, nhà trường và gia đình 
đối với NCTN không đủ để 
trang bị cho họ những hiểu 
biết, uốn nắn trước những sai 
trái, lâu dần hình thành động 
cơ phạm tội.

Nhóm nguyên nhân thứ 
ba: Do NCTN thiếu khả năng 
kiểm soát, thiếu sự hiểu biết 
về pháp luật, thích thể hiện 
bản thân dễ bị lôi kéo, kích 
động, tham gia vào những 
việc làm sai trái, vi phạm pháp 
luật. Ở lứa tuổi này, khả năng 
phân biệt và nhận thức đúng, 
sai còn rất hạn chế, hơn nữa 
nhu cầu bắt chước theo những 
gì các em thấy thông qua bạn 
bè và các phương tiện thông 
tin khiến cho hành vi và nhận 

thức của thanh thiếu niên 
càng khó kiểm soát.

Để ngăn ngừa, hạn chế 
tình trạng NCTN phạm tội, 
mỗi gia đình phải là tổ ấm, là 
chỗ dựa cho các em, cha mẹ 
thực sự quan tâm đến con cái, 
lựa chọn phương pháp giáo 
dục phù hợp để khuyến khích 
các em tham gia vào hoạt 
động tích cực, lành mạnh. 
Nhà trường và các tổ chức 
xã hội phải có kế hoạch đảm 
bảo điều kiện sinh hoạt, học 
hành của trẻ em, làm tốt công 
tác ngăn chặn và loại trừ lối 
sống thực dụng để tránh làm 
tác động xấu đến các em. 
Lành mạnh hóa môi trường 
xã hội, ngăn chặn tình trạng 
trẻ em lang thang, “đi bụi”, tụ 

tập ở các cơ sở này lập thành 
các nhóm thực hiện hành vi 
vi phạm pháp luật. Các cơ 
quan, đơn vị, các tổ chức xã 
hội cần phối hợp chặt chẽ với 
nhà trường và gia đình tuyên 
truyền, giáo dục, giúp các 
em có những kiến thức về kỹ 
năng sống, tránh bị các đối 
tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ…

 Trẻ em là tương lai của 
đất nước, việc tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
đối với NCTN là một đòi hỏi 
cấp thiết. Với sự chung tay 
của các cấp, các ngành, hy 
vọng thời gian tới sẽ hạn chế 
được tình trạng NCTN phạm 
tội, góp phần bảo vệ an ninh, 
trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh./.

pháp lý nộp hồ sơ trực tiếp 
tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi 
hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 
và fax, hình thức điện tử đến 
Trung tâm.

- Thẻ cộng tác viên 
bị thu hồi trong 03 trường 
hợp: Cộng tác viên không 
thực hiện trợ giúp pháp 
lý trong thời gian 02 năm 
liên tục, trừ trường hợp do 

nguyên nhân khách quan; 
Cộng tác viên thực hiện 
hành vi quy định tại khoản 
1 Điều 6 của Luật Trợ giúp 
pháp lý hoặc đã bị xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
hoạt động trợ giúp pháp 
lý nhưng chưa đến mức bị 
thu hồi thẻ mà còn tiếp tục 
có hành vi vi phạm; Hợp 
đồng thực hiện trợ giúp 
pháp lý bị chấm dứt hoặc 

cộng tác viên không ký 
kết hợp đồng thực hiện trợ 
giúp pháp lý với Trung tâm 
trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày được cấp thẻ mà 
không có lý do chính đáng.

- Thẻ cộng tác viên 
được cấp lại trong trường 
hợp thẻ cộng tác viên bị mất 
hoặc bị hư hỏng không sử 
dụng được./.

TÌNH HÌNH TỘI PHẠM LỨA TUỔI CHƯA THÀNH NIÊN...
(Tiếp theo trang 30)
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Sau thời gian 
làm thủ tục 
trích xuất bị 

can ra khỏi buồng 
tạm giữ, đối tượng 
được TGPL đã được 
đồng chí cảnh sát 
bảo vệ và hỗ trợ tư 
pháp dẫn đến. Tôi 
và đồng chí Điều tra 
viên ngồi ngay ngắn 
cùng phía và đối 
diện với đối tượng 
qua chiếc bàn gỗ 
dài chừng 1,5m, đối 
tượng ít nhiều cho 
tôi sự chú ý và tò mò 
thông qua lời kể sơ 
lược của đồng chí 
Điều tra viên. 

Trái với những 
tưởng tượng ban đầu 
của tôi về đối tượng, 
xuất hiện trước mặt 
tôi là một chàng trai 
với thân hình to cao, 
vạm vỡ và khỏe 
mạnh. Đối tượng có 
nước da bánh mật, 
rám nắng không đều 
màu cho thấy cậu 
ta đã trải qua những 
năm tháng chẳng hề 
dễ dàng. Phía đuôi 
mắt đã hằn nhiều vết 
chân chim khi cười, 
dưới ống tay áo lộ ra 
vết xăm trổ không rõ 
hình thù trên cánh 
tay. Trực giác và 
bệnh nghề nghiệp 

trong tôi xuất hiện 
nhiều dấu hỏi trong 
đầu, tôi tiếp tục quan 
sát, để mắt tới từng 
cử chỉ, hành động dù 
là nhỏ nhất của đối 
tượng để tìm lời giải 
đáp cho những nghi 
vấn trong lòng.

Mở đầu cuộc 
thẩm vấn bằng màn 
chào hỏi và giới thiệu 
về nhau, tôi cảm 
nhận đối tượng có 
một tâm lý vững vàng 
và khá thoải mái, có 
điều gì đó rất khác 
với sự lo lắng, sợ sệt 
của những đối tượng 
TGPL trước đây tôi 
đã giúp đỡ. Như đọc 
được những thắc 

mắc của tôi, đồng 
chí Điều tra viên cho 
biết: đây là đối tượng 
đã có nhiều tiền án, 
với 04 tiền án về tội 
trộm cắp tài sản vì 
vậy những gì phải 
đối diện sắp tới đã 
trở nên quá đỗi quen 
thuộc và bình thường 
với đối tượng. Nhưng 
sau khi trao đổi thì tôi 
biết đối tượng là một 
người có hoàn cảnh 
vô cùng đặc biệt: 
Sinh ra ở một vùng 
quê quá nghèo, gia 
đình cũng không có 
gì đáng giá, bản thân 
đối tượng đã phải bỏ 
nhà đi và tự bươn 

chải nuôi thân từ khi 
mới 7 tuổi. Không 
được học hành, 
không biết viết và 
không biết đọc,...với 
ngần ấy năm trong 
nghề tôi chưa từng 
thấy ai có hoàn cảnh 
đáng thương hơn đối 
tượng tôi đang tiếp 
xúc. Kết thúc buổi 
làm việc cũng là lúc 
đối tượng trở nên 
cởi mở hơn với tôi. 
Trước khi ra về, tôi 
không quên dặn dò 
đối tượng về thái độ 
chấp hành pháp luật 

Nắng mùa đông
HOÀNG THỊ THANH HẢI

Trợ giúp viên Trung tâm TGPL 

Sáng nay, lịch làm việc của tôi là tham gia hỏi cung bị can tại Cơ quan 
cảnh sát điều tra - Công an huyện Y về tội “Trộm cắp tài sản”. Không giống 
như những lần hỏi cung trước đây, đối tượng được trợ giúp pháp lý (TGPL) 
của tôi đang bị tạm giam trong nhà tạm giữ của cơ quan công an và tất 
nhiên, buổi làm việc hôm nay sẽ diễn ra trong căn phòng hơn 2m2 (nơi được 
gọi là khắc tinh của những kẻ phạm tội).
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cũng như có thể hỏi 
bất cứ câu hỏi nào 
về pháp luật có liên 
quan đến vụ án vì 
tôi sẽ là người bào 
chữa cho đối tượng. 
Bước chân ra về, 
lòng tôi ngổn ngang 
những suy nghĩ lẫn 
xót xa về số phận 
một con người.

Một thời gian 
sau,… Thời gian mở 
phiên tòa sơ thẩm 
đã tới,…

Hôm nay, Tòa 
án huyện Y đưa 
nhiều vụ án hình 
sự ra xét xử nên số 
người trong phòng 
xét xử tăng đột biến. 
Bên trong hội trường 
không đủ chỗ ngồi, 
nhiều người đến 
xem chọn cho mình 
một chỗ đứng ở phía 
bên ngoài hành lang 
nhưng không quên 
giữ trật tự theo nội 
quy của phòng xử 
án. Trước giờ làm 
việc, tôi chỉnh tề 
trong trang phục của 
Trợ giúp viên pháp 

lý và đến trước một 
thời gian đủ để tôi 
xin phép các đồng 
chí cảnh sát bảo vệ 
và hỗ trợ tư pháp ít 
phút trao đổi, thống 
nhất với đối tượng 
của tôi một số nội 
dung, quan điểm 
trong vụ án. Hành 
vi phạm tội của đối 
tượng đã tương đối 
rõ qua những tài liệu 
và chứng cứ có trong 
hồ sơ. Lời bào chữa 
của tôi hôm nay chỉ 
là tập trung để Hội 
đồng xét xử xem xét 
và cân nhắc tuyên 
một bản án đúng 
người, đúng tội, đúng 
pháp luật. 

Sau những câu 
hỏi của Hội đồng xét 
xử dành cho bị cáo 
và những người có 
quyền lợi và nghĩa 
vụ liên quan,... sau 
những lời truy tố và 
những lời luận tội của 
vị đại diện Viện Kiểm 
sát, tôi có nhiệm vụ 
đưa ra quan điểm và 
những lập luận cùng 
những dẫn chứng 
xác đáng của mình 

để thuyết phục Hội 
đồng xét xử. Chưa 
lần nào tôi trình bày 
quan điểm với nhiều 
cảm xúc đến thế. 
Giọng nói của tôi rõ 
ràng, rành mạch ở 
phần đầu bao nhiêu 
thì càng trở nên lạc 
đi về sau bấy nhiêu. 
Dù đã kiềm chế, kìm 
nén cảm xúc lắm 
nhưng tôi kịp nhận 
ra,… mắt mình đang 
nhòa dần,... Tôi cố 
gắng kết thúc nhanh 
bài chào chữa của 
mình. Tôi khóc trước, 
bị cáo khóc theo,... 
không khí phòng 
xét xử lắng xuống. 
Hội đồng xét xử và 
những người có mặt 
cũng lặng đi,... tất cả 
dường như có chung 
niềm cảm thông và 
xót thương cho hoàn 
cảnh của bị cáo. 
Thời gian nghị án đã 
hết, các thành viên 
của Hội đồng xét xử 
bước ra, bao trùm 
phòng xử án là một 
không khí yên lặng 
của những người 
tham dự và giọng 
tuyên án sang sảng 
của vị Thẩm phán 
chủ tọa phiên tòa. 

Phiên tòa kết thúc 
bằng một bản án 
hợp với mong muốn 
của đa số những 
người có mặt trong 
phòng xét xử.

Tôi tin rằng 
những giọt nước mắt 
đã rơi trong phiên 
tòa của đối tượng là 
những cảm xúc chân 
thực nhất, đánh thức 
lương tri còn lại trong 
con người ấy. Và 
những giọt nước mắt 
ấy sẽ là hành trang 
tiếp thêm nguồn sức 
mạnh cho bị cáo 
trong hành trình tìm 
về với lương thiện. 
Tôi nhanh tay sắp 
xếp tài liệu vào cặp 
và mỉm cười chào 
đối tượng rồi hướng 
về phía cổng tòa. 
Mặt trời đã gần đứng 
bóng, nắng sân tòa 
không thể xua đi 
giá lạnh của mùa 
đông nhưng đủ để 
sưởi ấm lòng tôi, 
bước chân hôm nay 
sao nhẹ tênh đến 
lạ. Trong tôi dội lên 
một niềm vui và một 
niềm tin mạnh mẽ về 
con người, về cuộc 
đời, về con đường 
phía trước tôi đi,...về 
tương lai./.
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Những viên đất hồn nhiên
Tự nguyện nhảy vào khuôn rồi lại kêu 
ca chật chội
Tôi bị quyến rũ bởi lửa và khói
Yêu đến tan mình trước những chân 
trời xa.

Những viên đất sinh ra trong ý tưởng 
hiền hoà
Màu nâu là thước đo, màu nâu là 
nội lực
Như cơn gió đi trên đồng phát cuồng vì 
dư sức
Như dòng nước tự vặn mình vì sông quá 
bình yên.

Những viên đất đã từng ngủ quên
Thụ động quay trong thói quen cấy trồng 
- thu hoạch
Những viên đất chưa từng học cách 
nói khác
Chưa hề đi tìm kiếm một gương mặt 
mới cho mình.

Kìa, lửa đã lên như màu của bình minh
Những vuông vức lịch thiệp cố giấu đi 
hồi hộp
Những giấc mơ lần đầu tiên thức giấc
Nung nấu trong lòng chín đỏ cả thịt da.

Toàn cảnh hội nghị PBGDPL tại UBND huyện Tân Sơn

BBT: Thơ Phạm Việt Đức là sự rung động tự nhiên và sâu lắng trước một thiên nhiên 
hiền hoà bên dòng sông Đà (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ), nơi anh đang hành 
nghề bác sỹ giám định bảo hiểm y tế. Với góc nhìn tươi tắn, ân tình, thiết tha với vùng 
đất mình gắn bó, thơ của anh vừa dân dã vừa gợi nhiều suy tưởng. Bản tin tư pháp Phú 
Thọ trân trọng giới thiệu một số bài trong tập thơ Qua một mùa sen của anh.

Lũ cọ ngủ mê rụng thẫm một góc vườn
Đồi gò tư lự
Sông Thao mềm tóc thiếu nữ
Một ngày bay ngang đời ta.

Trung du ân tình
Trung du thiết tha
Hạc trắng vừa bay đâu bỏ lại ngã ba 
sông dòng trong, dòng đục
Những lối sỏi vẽ cuộc đời khó nhọc
Bầy trẻ con chiu chít mọc trong mưa.

Trung du mỏng tiếng gà trưa
Sợi rơm vàng nhẩn nha rơi dọc theo 
ngõ vắng
Chiếc chõng tre cựa mình trong 
tĩnh lặng
Nghiêng bên này sợ lệch bên kia.

Những tên người có trên bia và không 
có trên bia
Thành trầm tích trong lòng đất cổ
Gió khoáng đạt giữa hai bờ quên - nhớ
Thổi lõm chiều đau đáu trung du.

Củ sắn củ khoai ấp ủ những giấc mơ
Trái bưởi thơm không chờ ngày 
nắng nhạt
San sẻ với đồng bằng cơn khát
Có ngọn nguồn thơm thảo trung du.

Những viên gạch
Trung du


