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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
VĂN PHÒNG 

* 
Số 491-TB/VPTU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 15 tháng 7 năm 2015 

 

THÔNG BÁO 
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại Hội nghị sơ kết 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

----- 
 

Ngày 08/7/2015, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 
năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt 
động của luật sư. Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 
Thường trực Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo: 

I. Kết quả thực hiện 
1. Về ưu điểm 
Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Đoàn Luật sư Bình Thuận đã có những bước phát triển đáng 
kể, đội ngũ luật sư ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình. Nổi rõ là:  

- Tổ chức Đoàn Luật sư tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của 
các tổ chức hành nghề luật sư được ổn định hơn và đảm bảo đúng pháp luật. Vai 
trò của luật sư trong việc tư vấn, bào chữa, đại diện theo ủy quyền từng bước 
được nâng lên, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trong tỉnh trong tình hình 
hiện nay. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, 
giúp Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết một cách chính xác, đúng quy định của 
pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa 

- Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động 
của luật sư được tăng cường so với trước. Hoạt động của Chi bộ Đoàn Luật sư 
ngày càng có kết quả và hiệu quả hơn.  

- Công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư được 
thực hiện chặt chẽ hơn; công tác kiểm tra được tăng cường giúp cho hoạt động 
của luật sư đi vào nề nếp, tuân thủ đúng pháp luật. Vai trò của Đoàn Luật sư tỉnh 
trong thực hiện cải cách tư pháp ở địa phương ngày càng rõ nét và được ghi nhận. 

- Công tác giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND 
tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đối với hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh 
được quan tâm, chất lượng giám sát được nâng lên. 
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2. Một số khó khăn, hạn chế 
- Số lượng luật sư của tỉnh còn ít so với thực tiễn đòi hỏi của cuộc sống và 

nhu cầu xã hội ngày càng tăng. Việc phân bổ các tổ chức hành nghề luật sư chưa 
đều, chủ yếu tập trung ở địa bàn Phan Thiết; tỷ lệ luật sư cho mỗi văn phòng luật 
sư còn mỏng so với tình hình thực tế. 

- Chất lượng hoạt động tham gia tố tụng của một số ít luật sư trong quá 
trình tranh tụng tại phiên tòa chưa cao, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng. Một số 
luật sư còn nặng khuynh hướng bảo vệ thân chủ hoặc tác phong ứng xử có lúc, 
có nơi chưa đúng mực nên ảnh hưởng nhất định đến uy tín của luật sư. Chất 
lượng tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trên một số lĩnh vực cần cố gắng 
nhiều hơn nữa, nhất là lĩnh vực  kinh tế, thương mại và sở hữu trí tuệ. 

- Công tác phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng 
chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng kỳ vọng của Đoàn Luật sư và các 
cơ quan liên quan. Một số cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát) chưa quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để luật sư tham gia tố tụng ngay 
từ đầu trong một số vụ án theo luật định. Quan điểm, yêu cầu và lập luận của 
luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa có lúc, có nơi chưa được Hội đồng xét xử 
xem xét, đánh giá đúng mức.  

- Phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động của Đoàn Luật sư còn khó khăn, 
chưa đáp ứng nhiệm vụ trước yêu cầu mới. 

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, chủ trương của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2681/QĐ-UBND, ngày 26/12/2012 UBND 
tỉnh về kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020(*); 
trong đó cần chú trọng một số nội dung sau: 

1. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở Đoàn Luật sư, cần chú ý 
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng phát triển đảng viên, 
nhất là đối với các luật sư trẻ. Phát huy vai trò nòng cốt và tinh thần gương mẫu 
của luật sư là đảng viên trong hoạt động nghề nghiệp của mình. 

2. Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Phát 
huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong việc phát triển đội ngũ luật sư và 
nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này. Cần quan tâm đúng mức đến 
                                                 

(*) Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1072/QĐ-TTg, 
ngày 26/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020”; Quyết 
định số 2320/QĐ-BTP, ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp ban hành “Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược nghề 
luật sư đến năm 2020”. 
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việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng 
xử nghề nghiệp của luật sư. Xây dựng đội ngũ luật sư đảm bảo về chất lượng, 
vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng 
yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 nâng 
tổng số luật sư toàn tỉnh là 60 luật sư. 

3. Nâng cao chất lượng tranh tụng của luật sư tại phiên tòa. Thực hiện tốt 
Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh 
đã ký kết. 

4. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các tổ chức  
hành nghề luật sư và hoạt động của luật sư; chú trọng công tác thanh tra, kiểm 
tra để bảo đảm hoạt động của luật sư được thực hiện đúng theo đường lối, quan 
điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.  

5. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động 
của các cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh. 

6. Hàng năm Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy và 
các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 
Đoàn Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh; trên cơ sở đó điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi tham gia tố 
tụng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng, đảm bảo 
hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật.  

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn 
trong kinh phí hoạt động của Đoàn Luật sư trong thời gian tới. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để 
các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành liên quan, Chi ủy chi bộ và Ban Chủ 
nhiệm Đoàn Luật sư triển khai thực hiện./.  

 

  Nơi nhận:        
- Đảng đoàn HĐND tỉnh; 
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; 
- Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;  
- Sở Tư pháp; 
- Các huyện, thị, thành ủy; 
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 
- Chi ủy và Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; 
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

(đã ký và đóng dấu) 
 
 
 
 

Lê Tấn Lai 
 
 
 
 

 


