ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số: 554/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 19

tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật luật sư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 137/2018/NĐ-CP),
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Quán triệt nội dung, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị
định số 137/2018/NĐ-CP, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư tuân thủ
Hiến pháp, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, qua đó góp phần nâng cao
hình ảnh, uy tín của nghề luật sư trong xã hội.
b) Phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP tới
Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
2. Yêu cầu
a) Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Nghị định số
137/2018/NĐ-CP, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị,
tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
b) Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ
trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137/2018/NĐ-CP
1.1. Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP
đến các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo
Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; các cơ quan, đơn vị,
tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.

1.2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số
số 137/2018/NĐ-CP.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang và các cơ quan,
đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2019.
2. Tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của
người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; rà soát hoạt động
hành nghề luật sư, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
2.1. Thẩm tra hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của người đề nghị cấp
Chứng chỉ hành nghề luật sư bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ và phù hợp với
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang và các cơ quan,
đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2.2. Rà soát, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề
luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề
luật sư với tư cách cá nhân; Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật
nước ngoài.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang và các cơ quan,
đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
3. Rà soát, thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm triển khai
thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2018/NĐ-CP
Công bố thủ tục hành chính về luật sư và hành nghề luật sư:
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan,
đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.
4. Thanh tra, kiểm tra thường xuyên về tổ chức và hoạt động của
luật sư
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang và các cơ quan,
đơn vị, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp
Giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các
cơ quan, đơn vị và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện
Kế hoạch.
2. Các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, căn cứ vào nhiệm vụ được giao
theo Kế hoạch này, có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp
với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của
Kế hoạch khi có yêu cầu.
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch
Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch này được sử dụng
từ nguồn dự toán được giao hằng năm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và
nguồn vận động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo đúng
quy định của pháp luật.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật luật sư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong quá trình
tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị
kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh
xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Lưu: VT, NC. H
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