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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND, ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Xây dựng các nội dung công việc, thời gian thực hiện và phối hợp với các
cơ quan, đoàn thể, UBND các phường, xã để triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp
lý có hiệu quả.
- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục giữa Phòng Tư pháp với các
cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã trong công tác tuyên
truyền và triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, giải quyết mọi vướng mắc phát
sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
II. NỘI DUNG:
- Sau khi UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn hoặc dự Hội nghị tập
huấn tại tỉnh, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã
tiếp tục triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.
- Thời gian thực hiện : Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.
- UBND thành phố ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp triển khai các công
việc sau:
+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cơ quan trong khối nội
chính thành phố triển khai các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý để tạo mọi
điều kiện giúp cho người được trợ giúp pháp lý thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp
lý miễn phí từ Nhà nước.
+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Phòng Văn hóa và Thông
tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết xây dựng các tiểu phẩm, chuyên trang về trợ giúp
pháp lý để thực hiện việc truyền thông rộng rãi đến Nhân dân.
- Tăng cường công tác phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
tỉnh Bình Thuận và các Hội, đoàn thể thành phố (Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội

cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, MTTQVN thành phố, Liên Đoàn lao động
thành phố) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật và
trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
- Thời gian thực hiện : Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được trích từ nguồn kinh phí chi
cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của thành phố; Các cơ quan,
đơn vị và UBND các phường, xã .
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Các cơ quan, đoàn thể, UBND các phường, xã căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp
với tính chất và nội dung công việc. Tạo điều kiện cho đối tượng được hưởng trợ
giúp pháp lý miễn phí từ Nhà nước khi có yêu cầu.
- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố,
UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội cựu chiến
binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên Đoàn lao động thành phố triển khai đầy đủ nội
dung Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình và phối hợp tổ chức
tuyên truyền trong nhân dân.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các
phường, xã quán triệt đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản pháp luật
có liên quan và phối hợp có hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành
phố Phan Thiết, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các
phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về UBND thành phố (qua
PhòngTư pháp) để được hướng dẫn./.
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