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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư 

  

 Thực hiện Công văn số 942/STP-HCTP&BTTP ngày 17/3/2020 của Sở 

Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết thực hiện chiến lược phát triển nghề luật 

sư đến năm 2020, UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH    

Khái quát bối cảnh, tình hình chung liên quan đến thực hiện Chiến lược 

phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (viết tắt là Chiến lược).   

 - Trên cơ sở Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị 

về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình hành động giai đoạn 

2006 – 2010 của Bộ Tư pháp ngày 26/5/2006 của ngành tư pháp triển khai Nghị 

quyết 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó đưa ra 

nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Chỉ thị số 

33-CT/TU ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Ủy ban nhân dân huyện căn cứ và bám sát các nội dung của các văn bản nêu trên 

để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ngành, UBND cấp xã tổ chức triển khai thực 

hiện, đồng thời cụ thể hóa trong các kế hoạch cải cách tư pháp hàng năm để các 

đơn vị để áp dụng và triển khai thực hiện một cách hiệu quả trong công tác 

chuyên môn của từng đơn vị, ngành.   

- Việc quán triệt, triển khai Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ được 

thực hiện khá đồng bộ từ huyện đến cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình cụ 

thể của từng địa phương, đơn vị.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai thực hiện Chiến lược 

- Việc tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược.  

Thực hiện kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/12/2012 của UBND 

tỉnh về việc Triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư ñến năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đã tổ chức 01 hội nghị triển khai gồm 

120 đại biểu, thành phần là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, UBND cấp xã. 

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của Chiến lược và Luật 

Luật sư, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị lồng 

ghép với các buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được 12 cuộc 

với 1.350 lượt người tham dự.  
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- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược tại địa 

phương: UBND không ban hành văn bản mà chỉ tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về việc Triển 

khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò 

của luật sư, hành nghề luật sư. 

Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng trong việc tuyên truyền thực 

hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư. Qua đó việc tuyên truyền đã giúp 

nhân dân trên địa bàn huyện nắm được những nội dung cơ bản của Chiến 

lược và Luật Luật sư, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 

Chính trị, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, của 

cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân  dân trong Chiến lược 

phát triển nghề Luật sư. Nhân dân trên địa bàn huyện biết được các hoạt 

động của nghề luật sư và khi có công việc chưa am hiểu pháp luật đã tìm 

đến luật sư để giải quyết công việc của mình. 

Tuy nhiên do nghề luật sư trên địa bàn huyện chưa phát triển nên khi 

có nhu cầu công dân phải ra đến Thành phố Lạng Sơn mới có luật sư.  

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trong Chiến lược  

- Các chính sách, giải pháp cụ thể của địa phương về phát triển nghề luật 

sư. Không ban hành văn bản.  

- Hỗ trợ của địa phương đối với tổ chức, hoạt động luật sư. Trên địa bàn 

huyện Đình Lập không có tổ chức luật sư hoạt động. 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển tổ chức hành nghề luật sư 

Do địa hình rộng, dân cư thưa thớt, nhận thức của một bộ phận dân cư còn 

hạn chế, chưa thấy được tầm quan trọng của nghề luật sư nên việc hoạt động của 

tổ chức luật sư trên địa bàn chưa được phát triển.  

- Khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề 

luật sư. Do chưa có tổ chức luật sư hoạt động trên địa bàn huyện, do đó khi 

người dân có nhu cầu về luật sư lại ra Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh hoặc các 

tổ chức luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc  

- Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công  tác 

phát triển nghề luật sư do chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của luật sư, 

coi công tác phát triển nghề luật sư là việc của cơ quan tư pháp. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế, chưa phát huy 

đầy đủ sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác cải cách tư pháp.  
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- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo 

cáo viên về chế định luật sư chưa được thường xuyên. 

3. Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược 

Thực hiện công tác tuyên truyền cần phải đi sâu hơn nữa vào các nội dung 

cụ thể của Chiến lược cùng với việc cụ thể hóa Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ 

Chính trị. 

Qua tuyên truyền đã giúp nhân dân trên địa bàn huyện nắm được những 

nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển nghề luật sư, Luật Luật sư và Chỉ thị  

số 33-CT/TU ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt và động của luật sư trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cơ 

quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực thực 

hiện Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách tư pháp, nâng cao năng 

lực và chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó chú trọng tuyên 

truyền phổ biến các nội dung của Chiến lược phát triển nghề luật sư, Luật Luật 

sư và Chỉ thị  số 33-CT/TU ngày 25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức hoạt và động của luật sư đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, làm chuyển biến 

mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của nhân dân đối 

với tổ chức hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị các tổ chức Luật sư trên địa bàn tỉnh mở rộng hoạt động đến các 

huyện để người dân nắm rõ được các công việc của nghề luật sư 

 Trên đây là Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển 

nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận:                     
- Sở Tư pháp; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

 

                 KT. CHỦ TỊCH 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vi Văn Đông 
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